
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
    - P R I M A R - 
Nr.1624 din 04.06.2020. 
  
  

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii al Aparatului de specialitate al 

primarului comunei Tiream  

  

           Consiliul Local alcomunei Tiream,întrunit în şedinţa ordinară din data de ……… 2020, 
           Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Tiream, în calitate de 
iniţiator,înregistrat sub nr.1433/14.05.2020, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
,înregistrat sub nr.1729/16.06.2020 avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local  
al comunei Tiream; 

Adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare nr. 3948/SM/15.04.2020, înregistrată la 
sediul instituției sub nr. 1307/29.04.2020 privind numărul maxim de posturi alocate Unitații 
Administrativ Teritoritoriale a comunei Tiream pentru anul 2020 , 
  În conformitate cu prevederile art 402, art. 409 alin.(1) din O.U.G.nr.57/2109 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
           Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
            În baza prevederilor art. 129 alin. (1),alin. (2) lit. a), alin. (3) lit.c) din O.U.G.nr.57/2109 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
            În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2109 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare . 

 

H O T Ă R Â Ș T E : 
  

           Art.1.-  Se aprobă numărul maxim de posturi bugetate ale aparatului de specialitate al 
primarului  comunei Tiream  la 24 de posturi bugetate. 
            Art.2.- Se aprobă Organigrama  și Statul de funcţii , conform Anexei nr.1și Anexei  nr.2, ,  
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             Art.3.- Primarul comunei Tiream  duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin intermediul 
compartimentului  Juridic, resurse umane și stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei  Tiream. 
             Art.4.- Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri  H.C.L. nr. 39/30.10.2019 privind 
reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Tiream şi aprobarea                    
Organigramei şi a Statului de funcţii, își încetează aplicabilitatea.         

Art. 5.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul 
prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare și 
Compartimentului  Juridic, resurse umane și stare civilă ,se publică  pe  site-ul : www.tiream.ro  
şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei . 

 
Tiream, la 3 iunie 2020 

                      Iniţiator proiect                                                        Avizat  pentru legalitate, 
                           PRIMAR ,                                                   Secretar general al comunei Tiream                                                       
                      dl. Nicolae  TAR                                                     jr.Maria GRIGORAŞ 
 
Red./Tehn.G.M.                                                                                                                                                                                                      
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R O M Â N I A                                                                                                                    
JUDEŢUL SATU MARE                                                                                                           
COMUNA  TIREAM                                                                                                                           
- P R I M A R –                                                                                                                            
Nr. 1470 din 18.05.2020. 

REFERAT DE APROBARE                                                                          

aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii al Aparatului de specialitate al primarului 

comunei Tiream 

  
În conformitate  cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.a). alin. (3) lit. c din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, potrivit cărora consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în 
condiţiile legii, în toate problemele de interes local date în competenţa sa asigurând printre 
altele şi cadrul necesar privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de 
interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local, 

Având în vedere adresa Instituției Prefectului – Județul Satu Mare nr. 3714/SM/ 03.04. 
2019, Unității Administrativ Teritoriale a Comuna Tiream i-au fost alocate un număr de 26 
posturi care în baza Hotărârilor Consiliului Local al Comunei Tiream  sunt  aprobate pe structuri 
astfel: 

 Aparatul de specialitate a primarului: 21 posturi; 

 Poliția Locală  Tiream : 3 posturi; 

 Implementare proiecte  finanțate  din fonduri  externe nerambursabile:2 posturi  
 

  Faţă de situaţia existentă, reglementată de prevederile HCL nr. 39/ 30.10.2019 privind  
reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Tiream  şi aprobarea 
Organigramei şi a Statului de funcţii, prin  adresa  Instituției Prefectului – Județul Satu Mare nr. 
3948/SM/15.04.2020 , Unității Administrativ Teritoriale a Comuna Tiream i-au fost alocate 
pentru anul 2020  un număr de 24 posturi care propun să  fie aprobate  prin proiectul de 
hotărâre , după cum urmează: 

 Aparatul de specialitate a primarului: 21 posturi; 

 Poliția Locală  Tiream : 3 posturi; 
 

            Din  cuprinsul adresei Instituției Prefectului – Județul Satu Mare nr. 3948/SM/15.04.2020 
, reiese faptul că pentru anul 2020  nu au fost allocate nici un post pentru implementarea  
proiecte finanțate  din fonduri  externe nerambursabile, motiv pentru care în cuprinsul   
Organigramei și Statului de funcții  pentru anul 2020 ,reprezentând Anexa nr.1 și Anexa nr.2, la 
proiectul de hotărâre  , nu mai figureaza aceasta structură. 

În temeiul prevederilor art. 136, alin.(1) ,coroborate cu prevederile alin.(8), lit.a)al  
aceeluiaș  articol  din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrative, modificată,   

 
                                                              I N I Ţ I E Z:                                                                                                                
aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii al Aparatului de specialitate al primarului 

comunei Tiream 

Tiream, la  18 mai 2020.                     P R I M A R ,                                                                                                         

                                                          dl.Tar Nicolae  

 

 
Red.Tehn..N.T. 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 
Nr.1729 din 16.06.2020. 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale  

aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream 
 

          Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei 
Tiream, prin  secretarul general al comunei  Grigoraş Maria, în conformitate cu  prevederilor 
art.136 alin.(10) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/ 
2019 , formulez prezentul raport de specialitate  cu privire la  proiectul de hotărâre referitor la 
aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului 
comunei Tiream, iniţiat de dl.primar Tar Nicolae. 

Având în vedere adresa Instituției Prefectului – Județul Satu Mare nr. 3714/SM/ 03.04. 
2019, Unității Administrativ Teritoriale a Comuna Tiream i-au fost alocate un număr de                      
26 posturi care în baza Hotărârilor Consiliului Local al Comunei Tiream  nr.39/2019 sunt  
aprobate pe structuri astfel: 

 Aparatul de specialitate a primarului: 21 posturi; 

 Poliția Locală  Tiream : 3 posturi; 

 Implementare proiecte  finanțate  din fonduri  externe nerambursabile:2 posturi  
 

  Faţă de situaţia existentă, reglementată de prevederile HCL nr. 39/ 30.10.2019 privind  
reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Tiream  şi aprobarea 
Organigramei şi a Statului de funcţii,  prin  adresa  Instituției Prefectului – Județul Satu Mare           
nr. 3948/SM/15.04.2020 , Unității Administrativ Teritoriale a Comuna Tiream i-au fost alocate 
pentru anul 2020  un număr de 24 posturi care propun să  fie aprobate  prin proiectul de 
hotărâre , după cum urmează: 
 

 Aparatul de specialitate a primarului: 21 posturi; 

 Poliția Locală  Tiream : 3 posturi; 
 

            Din  cuprinsul adresei Instituției Prefectului – Județul Satu Mare nr. 3948/ SM/ 15. 04. 
2020 , reiese faptul că pentru anul 2020  nu au fost allocate nici un post pentru implementarea  
proiecte finanțate  din fonduri  externe nerambursabile, motiv pentru care în cuprinsul   
Organigramei și Statului de funcții  pentru anul 2020 ,reprezentând Anexa nr.1 și Anexa nr.2, la 
proiectul de hotărâre  , nu mai figureaza aceasta structură. 

În conformitate  cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.a). alin. (3) lit. c) din OUG    nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, potrivit cărora consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în 
condiţiile legii, în toate problemele de interes local date în competenţa sa asigurând printre 
altele şi cadrul necesar privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de 
interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local, 

Avand in vedere aspectele detaliate mai sus , consider  că propunerea de aprobarea 
Organigramei şi a Statului de funcţii ale  aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream, 
este necesara, oportuna si legala, urmând ca acesta sa fie aprobată de Consiliul local al 
comunei Tiream ,în prima ședință de lucru din luna iunie 2020. . 

 
       Tiream, la 16 iunie 2020.        Secretar general UAT Tiream,                                                                               
                                                                        Maria Grigoraş 
 
Red./Tehn. M.G. 
2 Ex.originale 


