
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
       T I R E A M 
 
 

                         H O T Ă R Â R E A Nr. 41/2018       
privind modificarea unor funcţii publice de execuţie din Statul de funcţii al aparatului  de   
   specialitate al primarului comunei Tiream  
 
        Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018 
 Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive a primarului 
comunei Tiream, înregistrată sub nr.1997/18.09.2018, raportul compartimentului de resort, 
înregistrat sub nr.1996/18.09.2018, precum şi  rapoartele de aviz  favorabil date de  comisiile 
de specialitate nr.1 ,nr.2 şi nr.3   din cadrul Consiliului local  Tiream; 
În  conformitate cu prevederile :                 
           -  art.63, art. 64, art. 65, art. 107 alin. (2) lit. a) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, ,(r2),  cu modificările şi completările ulterioare; 
 -  prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.a), art.3 alin.(1), alin.(4), art.10, art.11, art.19, ale 
Anexei nr.VIII Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie" Capitolul I, A.Salarizarea 
funcţionarilor publici, III Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din administraţia publică  
locală din  Legea – cadru  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice cu modificările şi completările aduse prin O.U.G. nr. 91/06.12.2017; 
 Luând în considerare Raportul de evaluare a perioadei de stagiu a funcţionarului  public 
debutant, Veibel Valeria , rapoart întocmit de către evaluator,  dispoziţia primarului nr.266 din 
18 septembrie 2018 privind numirea în funcţie publică definitivă a doamnei Veibel Valeria ;  
           Tinând seama de Raportul final al concursului de promovare  în grad professional 
imediat sumerior celui deţinut  de către funcţionarii publici: Danciu Doina – Melania, Freund 
Agneta – Lucia şi Chioreanu Gheorghe , desfăşurat la data de 09.08.2018; 
 În acord cu H.C.L. Tiream nr. 14/26.03.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice în anul 2018;  
 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. a), alin. (3), lit b) şi art 45 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale,republicată şi  actualizată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
                                                                       
 Art.1. - Se aprobă transformarea funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional 
debutant, din cadrul Compartimentului contabilitate, impozite şi taxe locale ,achiziţii publice    
ocupată de doamna VEIBEL VALERIA, în funcţia publică de execuţie consilier, clasa I, grad 
profesional asistent, urmare a încheierii perioadei de stagiu a titularului postului. 
 Art.2. - (1) Se aprobă transformarea funcţiei publice de consilier, clasa I, grad 
profesional principal , din cadrul Compartimentului contabilitate, impozite şi taxe locale ,achiziţii 
publice  ocupată de doamna  DANCIU DOINA - MELANIA, în funcţia publică de execuţie 
consilier, clasa I, grad profesional superior, urmare a promovării titularului postului în grad 
profesional. 
(2) Se aprobă transformarea funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent  din 
cadrul Compartimentului juridic, resurse umane, autoritate tutelară şi asistenţă socială  
ocupată de doamna FREUND AGNETA - LUCIA, în funcţia publică de execuţie consilier, clasa 
I,  grad profesional principal, urmare a promovării titularului postului în grad profesional  
(3) Se aprobă transformarea funcţiei publice de referent ,clasa  III, grad profesional principal  
din cadrul Compartimentului agricol, urbanism,situaţii de urgenţă  şi relaţii cu publicul ocupată 
de domnul Chioreanu Gheorghe, în funcţia publică de execuţie referent, clasa III, grad 
profesional superior, urmare a promovării titularului postului în grad profesional. 

 



 
Art.3. -  Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream, 

prevăzut în anexa nr.2, la Hotărârea consiliului local nr.31 din 26.08.2013 privind aprobarea 
Organigramei, a numărului de posturi bugetare şi a Statului de funcţii  pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Tiream, cu modificările ulterioare, se modifică în mod 
corespunzător. 
 Art.4. -. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu 
Mare, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, se publică pe sit-ul www.tiream.ro şi 
Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  Primariei  

. 
   

Tiream, la 27 septembrie  2018  
 
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
        Consilier local :Vinkler Valter                       Secretar:jr. Maria Grigoraş 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 respectiv ale 
art.98 din Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
Nr.total al consilierilor în funcţie     11                                                                                                                       
Nr. total al consilierilor prezenţi      11                                          
Nr. total al consilierilor absenţi        0                                           
Nr.total al consilierilor care au participat  la dezbateri şi la vot 11   
Voturi “pentru”                                10 
Voturi “împotrivă”                      nu sunt 
Abţineri                                           1 
 
 

 
 
 

Red./Tehn.G.M. 
   5.Exemplare originale                          

 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 



    - P R I M A R - 
Nr.1997 din 18.09.2018 

 
 

EXPUNEREA  DE  MOTIVE 
privind modificarea unor funcţii publice de execuţie din Statul de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Tiream  
    
 În present, aparatul de specialitate al primarului comunei Tiream funcţionează potrivit 
structurii organizatorice aprobate prin Hotărârea Consiliului Local  Tiream nr. 31/26.08.2018, u 
modificările ulterioare,cu un număr de 27 posturi/funcţii bugetate. 
 Luând în considerare Raportul de evaluare a perioadei de stagiu a funcţionarului  public 
debutant, Veibel Valeria , rapoart întocmit de către evaluator,  dispoziţia primarului nr.266 din 
18 septembrie 2018 privind numirea în funcţie publică definitivă a doamnei Veibel Valeria ;  
 Tinând seama de Raportul final al concursului de promovare  în grad professional 
imediat sumerior celui deţinut  de către funcţionarii publici: Danciu Doina – Melania, Freund 
Agneta – Lucia şi Chioreanu Gheorghe , desfăşurat la data de 09.08.2018; 

Urmare  a promovărilor titularilor posturilor, fie prin numirea în funcţie publică definitivă a 
d-nei Veibel Valeria , fie prin promovarea  în grad profesional imediat superior celui deţinut de 
către funcţionarii publici: Danciu Doina – Melania, Freund Agneta – Lucia şi Chioreanu 
Gheorghe,  structura statului de funcţii se modifică , după cum urmează : 

Funcţia publică deținută Funcţia publică în care este numită 
1 .VEIBEL VALERIA, Consilier, clasa I, grad profesional DEBUTANT,  gradaţia 1 
corespunzătoare tranşei de vechime în muncă , din cadrul Compartimentului contabilitate, 
impozite şi taxe locale ,achiziţii publice ,  în funcţia publică de execuţie Consilier, clasa I, grad 
profesional ASISTENT , gradaţia 1 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, urmare a 
încheierii perioadei de stagiu ;                                                                                                                               
2. DANCIU DOINE – MELANIA, Consilier, clasa I, grad profesional PRINCIPAL, gradaţia 5 
corespunzătoare tranşei de vechime în muncă , din cadrul Compartimentului contabilitate, 
impozite şi taxe locale ,achiziţii publice  , în funcţia publică de execuţie consilier, clasa I, grad 
profesional SUPERIOR , gradaţia 5 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă , urmare a 
promovării titularului postului în grad profesional ; 

3.FREUND AGNETA – LUCIA , Consilier, clasa I, grad profesional ASISTENT, gradaţia 
3 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, din cadrul Compartimentului juridic, resurse 
umane, autoritate tutelară şi asistenţă socială, în funcţia publică de execuţie consilier, clasa I, 
grad profesional PRINCIPAL, gradaţia 3 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, 
urmare a promovării titularului postului în grad profesional ; 

4. CHIOREANU GHEORGHE , Referent , clasa III, grad profesional PRINCIPAL, 
gradaţia 5 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă , din cadrul Compartimentului agricol, 
urbanism,situaţii de urgenţă  şi relaţii cu publicul, în funcţia publică de execuţie Referent , clasa 
III, grad profesional SUPERIOR , gradaţia 5 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă , 
urmare a promovării titularului postului în grad profesional ;                                                                                                  
         În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele ale 
art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
                                                          I N I Ţ IE Z: 

privind modificarea unor funcţii publice de execuţie din Statul de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Tiream  

 
Iniţiator proiect, 

PRIMAR, 
                                                          dl. Tar Nicolae  
 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 
 - .cabinetul secretarului -  
Nr.1996 din 18.09.2018 

 
RAPORT  DE SPECIALITATE  

privind modificarea unor funcţii publice de execuţie din Statul de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Tiream  

 
  Secretarul – delegat al  comunei Tiream, dl. Chioreanu Gheorghe, în temeiul art. 44 
alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, formulez prezentul 
raport referitor la  necesitatea privind modificării unor funcţii publice de execuţie din Statul de 
funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream.  
          În cursul luni august 2018 ,cu înştiinţarea  A.N.F.P. Bucureşti , Primăria comunei Tiream 
, a organizat concurs de promovare în grad profesional  imediat superior  celui deţinut  pentru 
un număr de 3 funcţionari public, examen de promovare desfăşurat la data de 09.08.2018. 
 În cursul lunii septembrie , d-na Veibel Valeria ,consilier,clasa I, grad profesional 
debutant , gradaţia 1   a terminat perioada de stgiu fiind numită în funcţie publică definitivă ,prin 
Dispoziţia primarului nr. 266  din 18.09.2018; 
   Tinând seama de Raportul final al concursului de promovare  în grad professional 
imediat sumerior celui deţinut  de către funcţionarii publici: Danciu Doina – Melania, Freund 
Agneta – Lucia şi Chioreanu Gheorghe; 
   Luând în considerare Raportul de evaluare a perioadei de stagiu a funcţionarului  public 
debutant, Veibel Valeria , rapoart întocmit de către evaluator,  dispoziţia primarului nr.266 din 
18 septembrie 2018 privind numirea în funcţie publică definitivă a doamnei Veibel Valeria ;   

Urmare  a promovărilor titularilor posturilor, fie prin numirea în funcţie publică definitivă a 
d-nei Veibel Valeria , fie prin promovarea  în grad profesional imediat superior celui deţinut  de 
către funcţionarii publici: Danciu Doina – Melania, Freund Agneta – Lucia şi Chioreanu 
Gheorghe,  structura statului de funcţii se modifică , după cum urmează : 

Funcţia publică deținută Funcţia publică în care este numită 
1 .VEIBEL VALERIA, Consilier, clasa I, grad profesional DEBUTANT,  gradaţia 1 
corespunzătoare tranşei de vechime în muncă , din cadrul Compartimentului contabilitate, 
impozite şi taxe locale ,achiziţii publice ,  în funcţia publică de execuţie Consilier, clasa I, grad 
profesional ASISTENT , gradaţia 1 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, urmare a 
încheierii perioadei de stagiu ;                                                                                                                               
2. DANCIU DOINE – MELANIA, Consilier, clasa I, grad profesional PRINCIPAL, gradaţia 5 
corespunzătoare tranşei de vechime în muncă , din cadrul Compartimentului contabilitate, 
impozite şi taxe locale ,achiziţii publice  , în funcţia publică de execuţie consilier, clasa I, grad 
profesional SUPERIOR , gradaţia 5 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă , urmare a 
promovării titularului postului în grad profesional ; 

3.FREUND AGNETA – LUCIA , Consilier, clasa I, grad profesional ASISTENT, gradaţia 
3 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, din cadrul Compartimentului juridic, resurse 
umane, autoritate tutelară şi asistenţă socială, în funcţia publică de execuţie consilier, clasa I, 
grad profesional PRINCIPAL, gradaţia 3 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, 
urmare a promovării titularului postului în grad profesional ; 

4. CHIOREANU GHEORGHE , Referent , clasa III, grad profesional PRINCIPAL, 
gradaţia 5 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă , din cadrul Compartimentului agricol, 
urbanism,situaţii de urgenţă  şi relaţii cu publicul, în funcţia publică de execuţie Referent , clasa 
III, grad profesional SUPERIOR , gradaţia 5 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă , 
urmare a promovării titularului postului în grad profesional ;                                                                                                  

 
    Secretar - delegat, 

dl.Chioreanu Gheorghe  
 

 
Red./Tehn.. C. Gh. 
2 Ex. 


