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Nr. 3815 din 15.12.2021 

 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii al Aparatului de 

specialitate al primarului comunei Tiream  

 

 

 

 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 

3814/15.12.2021, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

3816/15.12.2021 și de avizele de aprobare ale  comisiilor de specialitate  nr.1, nr.2 

și nr. 3 din cardrul Consiliului local al comunei Tiream; 

 

Luând în considerare : 

- Adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare nr. 3434/SM/05.04.2021, 

înregistrată la sediul instituției sub nr. 1093/12.04.2021 privind numărul maxim de 

posturi alocate Unitații Administrativ Teritoritoriale a comunei Tiream pentru anul 

2021; 

- Dispoziția  nr. 140 din 14.07.2021 privind modificarea raportului de serviciu 

al funcționarului public GRIGORAȘ MARIA, prin mutarea definitivă în cadrul 

instituției, din funcția publică de Secretar general al comunei Tiream  în funcția 

publică de consilier în cadrul Compartimentului Juridic, resurse umane și Stare 

Civilă, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Tiream, județul Satu 

Mare, începând cu data de 14.07.2021 

- Dispoziția  nr. 200 din 30.09.2021 privind modificarea raportului de serviciu 

prin promovare a domnului Humă Candid Irinel George în funcția publică de 

conducere de Secretar general al Comunei Tiream din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului Comunei Tiream, Jud. Satu Mare. 

- Dispoziția nr. 231/15.11.2021  privind numirea doamnei Gnandt Henrietta pe 

funcția publică definitivă: Consilier, clasa I, grad professional Asistent, gradația II. 
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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, 

 

 

CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş 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 al Aparatului de 

specialitate al primarului comunei Tiream, conform Anexei nr.1 și 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, Hotărârea Consiliului 

Local Tiream nr. 28/23.06.2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de 

funcţii al Aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream, își încetează 

aplicabilitatea.  

 

Art. 5  - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general 

al comunei Tiream, primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu 
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Mare, compartimentului Juridic, Resurse umane și Stare civilă şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul www.tiream.ro, şi prin afişare la 

avizierul  Primăriei. 

 

  

                                                        Tiream, la 15.12.2021 

 

I N I Ţ I A T O R      Avizat pentru legalitate: 

    PRIMAR,         Secretar generaL UAT Tiream 

dl. Tar Nicolae                                                             cj. Candid Humă 
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Nr. 3814  din 15.12.2021 

 

 

REFERAT  DE APROBARE 

privind 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 prevederile art. 129, alin. 3, lit. c) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, conform căreia, consiliul local „aprobă, în condiţiile 

legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale 

aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de 

interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de 

interes local”, și ţinând cont de prevederile art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, conform căreia „proiectele de hotărâri şi referatele dc 

aprobare se redactează în conformitate cu normele dc tehnica legislativă”, 

 

Ținând cont de modificările survenite la pozițiile nr. 3, 9 și 14 din Statul de 

funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream, conform 

Dispozițiilor nr. 140/14.07.2021, 200/30.09.2021 și 231/15.11.2021, se impune 

modificarea Statul de funcţii în mod corespunzător.  

 

            Toate modificările intervenite în Statul de funcții aprobat prin HCL nr. 

28/2021 vor fi operate în noul stat de funcții, propus a fi aprobat prin prezentul 

proiect de hotărâre. 
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          În temeiul prevederilor art. 136, alin.(1), coroborate cu prevederile alin.(8), lit. 

a) din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, modificată,  

 

                                                              I N I Ţ I E Z:                     

                                                                                            

proiectul de hotărâre privind  aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii 

al Aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream. 

 

 

Tiream, la 15.12.2021 

 

 

 

 

PRIMAR 

TAR NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red.T.N./Tehn.C.H. 
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Nr. 3816 din 15.12.2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii al Aparatului de 

specialitate al primarului comunei Tiream  

 

 

 

Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului 

comunei Tiream, în conformitate cu  prevederilor art. 136 alin. (10) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

formulez prezentul raport de specialitate 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. 

Ținând cont de adresa Instituției Prefectului – Județul Satu Mare nr. 3434/SM/ 

05.04. 2021, Unității Administrativ Teritoriale a Comuna Tiream i-au fost alocate 

un număr de 24 posturi, care în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tiream  

nr. 28/23.06.2021, sunt  aprobate pe structuri astfel: 

• Aparatul de specialitate a primarului: 21 posturi; 

• Poliția Locală  Tiream: 3 posturi; 

Faţă de situaţia existentă, reglementată de prevederile HCL nr. 28/23.06.2021 

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

al primarului comunei Tiream ,  din data de 23.06.2021 până în present , intervenit 

următoarele modificări : 

− În cadrul Compartimentului juridic, resurse umane și stare civilă, postul 

vacant aferent funcției publice de execuție Consilier, grad professional 

superior a fost ocupat prin mutare definitivă în cadrul instituției a d-nei 

Grigoraș Maria, din funcția publică de Secretar general al comunei Tiream  în 

funcția publică de consilier în cadrul Compartimentului Juridic, resurse 

umane și Stare Civilă, din  aparatul de specialitate al Primarului comunei 

Tiream, județul Satu Mare, începând cu data de 14.07.2021, prin Dispoziția 

nr. 140 din 14.07.2021, emisă de primarul comunei Tiream; 
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− În urma concursului de promovare în funcție publică specifică de conducere 

de secretar general al comunei Tiream organizat în data de 16.09.2021, dl. 

Humă Candid Irinel George a fost declarat admis pentru ocuparea funcţiei 

publice de conducere specifică vacantă de secretar general al comunei, din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tiream, prin 

Dispoziția nr. 200 din 30.09.2021 ,emisă de primarul comunei Tiream; 

− În cadrul Compartimentului contabilitate, taxe și impozite locale, achiziții 

publice, doamna Gnandt Henrietta consilier clasa I grad profesional debutant, 

la terminarea stagiului este numită în funcție publică definitivă de consiulier, 

clasa I, grad profesional asistent înceăând cu data de 15.11.2021 în baza 

dispoziției nr. 231/15.11.2021 emisă de primarul comunei Tiream; Ca urmare 

a numirii pe funcție publică definitivă a d-nei Gnandt Henrietta, postul se 

transformă din consilier clasa I grad profesional debutant în consiulier, clasa 

I, grad profesional asistent. 

 

Având în vedere aspectele detaliate mai sus, consider că sunt îndeplinite 

condiţiile legale de formă şi conţinut, drept pentru care propun spre aprobare 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii al 

Aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream. 

 

     Tiream, la 15.12.2021 

 

 

Compartiment Juridic, Resurse umane şi Stare civilă, 

Jr. Maria Grigoraș 
 

 

 

 

 

 

 

Red./The. M.G. 
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