
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. 39/2019 
privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Tiream  

şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii 
 
 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.10.2019;  
           Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.2895/25.09.2019, iniţiat în baza 
referatului de aprobare a primarului comunei Tiream, înregistrat sub nr. 2875/24.09.2019, 
însoţit de raportul de specialitate al compartimentului de resort , înregistrat sub nr.2929/27.09. 
.2019 şi  de avizele comisiilor de specialitate nr.1,.2 şi nr.3 din cadrul Consiliului local al 
comunei Tiream, înregistrate sub nr. 3241, nr.3246 şi sub nr.3251 din 30.10.2019; 
Având în vedere : 
  - prevederile Titlului VII, Cap.I, art.242 din Codul administrativ  referitoare la Secretarul 
general al unităţii administrativ – teritoriale; 
            - prevederile art.610 şi art.611 privind termenele stabilite pentru  modificarea 
organigramei  primăriilor; 
            - prevederile din Anexa nr.1 la Codul administrativ referitoare la organizarea şi 
publicarea Monitorului oficial local; 
  Văzând adresa nr. 3714/2019 a Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare  privind 
stabilirea numărului maxim de posturi calculate  aferente anului 2019 pentru aplicarea 
prevederilor  art.III , alin.(8)  şi alin.(11) din O.U.G. nr.63/2010  pentru modificarea şi 
completarea  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , precum şi pentru  stabilirea 
unor măsuri  financiare , aprobată cu modificări şi completări  prin Legea nr.13/2011; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare       
 Respectând  prevederile art. 370, art.382, 385,alin.(3) ,art.391, art.402, art.405, art.406, 
art.407, art. 408, art.409, art.507  alin.(1), alin.(2) , alin.(4)  lit.a) ,art.512,alin.(3) şi (9) , art.518, 
art.534, art.544 ,alin.(1) lit.h), art.546,lit.k)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
           Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată , cu 
modificările  şi completările ulterioare ; 
 În conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) ,lit.a)  şi alin.(3) lit.c) din OUG 
nr.57/2019  privind Codul administrativ; 
 În temeiul  prevederilor art. 139 alin.(1) şi  art.196, alin.(1)  lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

                                                   H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

        Art.1. - Se stabileşte funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, prin 
schimbarea denumirii funcţiei publice de execuţie care are în atribuţiile  fişei postului 
activitatea  de achiziţii publice. 
 Art. 2 - Se stabileşte funcţia publică specifică de conducere  secretar general al 
unităţii administrativ – teritoriale , prin transformarea funcţiei publice generale de 
conducere , secretar al unităţii administrativ – teritoriale,  din organigrama şi statul de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream. 
 Art.3. -  Se înfiinţează  în subordinea  primarului comunei Tiream,  Compartimentul  
Implementare proiecte UE, cu o structură de 2 posturi  de natură contractuală. 
           Art.4. - Compartimentul juridic, resurse umane ,autoritate tutelară  şi asistenţă socială, 
cu o structură de 3 posturi , se redenumeşte în Compartiment  Juridic, Resurse umane şi  
Stare civilă  şi se reorganizează având o structură de 2 posturi funcţii publice. 
 



 
 
 Art.5.- Se înfiinţează  în subordinea  secretarului general al unităţii administrativ 
teritoriale , Compartimentul Asistenţă socială şi autoritate tutelară, cu o structură de 1 
post  funcţie publică  de Consilier, clasa I grad profesional principal. 
 Art.6.-  Compartimentul agricol, urbanism, situaţii de urgenţă şi relaţii cu publicul , cu         
o structură de 3 posturi , se redenumeşte  în Compartiment  Agricol, Urbanism şi  Protecţia 
mediului şi se reorganizează  având o structură de 2 posturi funcţii publice. 
 Art.7. -  Se înfiinţează în subordinea  viceprimarului comunei Tiream Compartimentul  
Situaţii de Urgenţă , cu o structură de 1 post  funcţie publică de  Referent, clasa III, grad 
profesional superior. 
         Art.8. - Se înfiinţează  în subordinea  secretarului general al unităţii administrativ 
teritoriale , Compartimentul  Monitorul Oficial Local , Relaţii cu publicul, Registratură şi 
Arhivă , cu o structură de un post funcţie publică  nou – înfiinţată de Consilier, clasa I, grad 
profesional asistent 
         Art.9. - Compartimentul administrativ şi gospodărie comunală ,cu o structură de 5 
posturi , se reorganizează  şi va avea o structură de 4 posturi  prin reducerea  unui post 
vacant de muncitor I, studii M/G. 
 Art.10.- Compartimentul  cultură ,sport şi arhivă, cu o structură de 1 post funcţie 
contractuală ,se redenumeşte în  Compartiment   Cultură , Sport şi trece în subordinea 
viceprimarului comunei Tiream. 
          Art.11. - Se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului  comunei 
Tiream , Organigrama şi Statul de funcţii ,conform Anexei nr.1 şi  Anexei nr.2,  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.12. -  Primarul comunei Tiream  prin compartimentul de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 ART.13 - Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general , primarului 
comunei Tiream, Instituţia Prefectului Judeţului Satu  Mare, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici ,compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Tiream, se publică  pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei. 
 

Tiream, la 30 octombrie  2019  
 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              Contrasemnează, 
        Consilier local : Kontz Zoltan                              Secretar general al comunei Tiream: 
                                                                                                          jr. Maria Grigoraş 
 
 
 
 
 

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (1) , respectiv 
art.196,alin.(1) lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
            Total consilieri în funcţie _________11                                   Voturi pentru __________10 

Nr. total al consilierilor prezenţi ___ 11                                    Voturi împotrivă _______   1 
Nr. total al consilierilor absenţi __   0                                      Abţineri _____________  nu sunt 
Nr. total al consilierilor care au participat la dezbateri şi la vot  11 

 
 
 
 
 

 


