
  
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GÂNGIOVA 
 

 
H O T Ă R Â R E NR. 31 / 04.11.2021 

 pentru modificarea Hotararii nr.19/30.06.2021 privind modificare  
Stat de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gângiova 

 
     
 
    Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului-Judetul 
Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 04.11.2021, ora 10,00;      
    Având în vedere referatul de aprobare nr.4671/18.10.2021 cu privire la susţinerea proiectului de 
hotărâre, raportul de specialitate nr.4886/21.10.2021 al compartimentului Contabilitate si Resurse Umane 
al UAT Gângiova, Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Gângiova, cu privire la 
proiectul de hotărâre mai sus menționat, cap.III, pct.2 din Nota de control nr.11055/30.08.2021 al ISU 
DOLJ, in conformitate cu prevederile art.13 din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, art.129, alin.1, alin.2, lit.a, alin.3, lit.c din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, HCL nr.25/24.10.2019, 
HCL nr.19/30.06.2021, Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Gângiova; 
       În temeiul art.139, alin.(1), art.196, alin.(1), lit.a), art.197 alin.(1), alin.(2) și alin.(4), art.198 alin.(1) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.I. -  Hotararea nr.19/30.06.2021 privind modificare Stat de funcții pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei Gângiova, se modifica dupa cum urmeaza: 
1.  La art.1. se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 Art.1. Se modifica Statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gângiova, așa 
cum rezultă din Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre si anume, la poz.16, Serviciul 
pentru Situatii de Urgenta, la functia publica de executie – Sef SVSU- referent. 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         Contrasemneaza pentru legalitate, 
       MARCU ALEXANDRU                                                    SECRETAR GENERAL, 

                                                                              SADOVEANU IOANA 
 

 

 

 
Adoptata in sedinta din data de 04.11.2021 
Cu un numar de 8 voturi pentru, 1 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 9 consilieri prezenti 
 
 
 
 
 
 


