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HCL nr. 307/2018 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

MUNICIPIUL GALAȚI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  307 

din  30.05.2018 
 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Poliția Locală Galați 

 

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 329/17.05.2018 
 

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 

30.05.2018; 

Având în vedere expunerea de motive nr. 44262/17.05.2018, a inițiatorului -  

Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;  

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 44264/17.05.2018 al 

Serviciului Resurse Umane și Salarizare și al Serviciului Juridic și Legalitate; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație 

publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și 

liniștii publice;  

Având în vedere adresa Instituției Prefectului Județului Galați nr. 

3614/08.05.2018 înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 

44861/08.05.2018; 

Având în vedere adresa Poliției Locale Galați nr. 4298/16.05.2018, înregistrată 

la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 48143/16.05.2018; 

Având în vedere avizul nr. 29288/2018, emis de Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici; 

Având în vedere dispozițiile art. 100 și art. 107, alin. (1), lit. „c” din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art.  36, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3), lit. „b” 

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 
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În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Poliția Locală Galați 

conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Orice alte prevederi anterioare contrare își încetează aplicabilitatea. 

Art. 3 – Directorul General al Poliției Locale Galați se împuternicește cu 

ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

Art. 4 – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea 

prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

 

 

Contrasemnează, 

pt. Secretarul municipiului Galați, 
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