
 
HOTĂRÂREA Nr. 9 

Din 19.02.2020 
Privind: aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al 

aparatului propriu al Primarului comunei Liești, județul Galați și al serviciilor publice fără 
personalitate juridica 

___________________________________________________________________________________ 

             Inițiator: Boț Iulian, primarul comunei Liești, județul Galați; 
             Nr. si data depunerii proiectului de hotărâre :                             15240/19.12.2019   

 
Consiliul Local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședința ordinară in data de  

19.02.2020; 
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind reorganizarea activității Unității Administrativ 

Teritoriale Liești, județul Galați;  
Având în vedere: 
- expunerea de motive a inițiatorului înregistrată cu nr. 15240/19.12.2019; 
- raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse Umane-Audit Public Intern din 

cadrul Primăriei Liești și înregistrat la nr. 15241/19.12.2019; 
- avizul comisiei de specialitate ; 
- prevederile art. 129  alin. (2) lit. a) şi lit. d),  alin. (7), din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 
În temeiul art. 196 alin.(1)  lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare  al aparatului propriu al Primarului 
comunei Liești, județul Galați si al serviciilor publice fără personalitate juridica conform anexei, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 
31.03.2014 se abrogă. 

Art. 3 - Prezentul Regulament de organizare şi funcționare va fi adus la cunoștință sub semnătură 
funcționarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Liești 
și serviciilor publice fără personalitate juridică. 

 Art. 4 - Prezenta hotărâre se afișează pe site-ul Primăriei comunei Liești și se comunică, în 
condițiile legii, Instituției Prefectului Județului Galați, prin grija secretarului general al comunei Liești. 
                   
 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      Contrasemnează,    
               Costel  TECUȚĂ                                             SECRETAR GENERAL,                                                            
                    Vasile AVĂDĂNEI           
             _____________________                                       
                                                                                 ______________ 
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