
 
 

ROMANIA                                                                                                                          
JUDETUL MARAMURES                                                              
ORASUL TAUTII-MAGHERAUS                                           
CONSILIUL LOCAL      
 
                                               
                                                               HOTARAREA 

           Nr. 271 din 31.10.2019                
privind aprobarea modificării caracteristicilor unor posturi din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Tăuții Măgherăuș.  

 

 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.10.2019 

 

 

Având în vedere:  

a) proiectul de hotarare initiat de primarul orașului Tăuții Măgherăuș, calitate acordată 

de prevederile  art. 136, alin. (1) ale Ordonanței de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ;  

b) referatul de aprobare al primarului orașului Tăuții Măgherăuș, în calitatea sa de 

inițiator,  

c) raportul  compartimentului resurse umane și salarizare nr. 14583/30.10.2019; 

În baza prevederilor: 

a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 4, 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

d) art. 20, 21, art. 24  și 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

e) art. 610,art. 611,  art. 628 al Ordonanței de Urgență nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ;  

f) Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

În temeiul prevederilor art. 133, alin. (1), art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. a), coroborat cu alin. 

(3),  lit c), art. 139, alin. (1),  art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin.(1), (2), (4) și (5) și art. 243, alin. 

(1), lit. a) ale Ordonanței de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ;  

 Adoptă prezenta:  

                                                        H O T Ă R Â R E: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea denumirii funcției publice de conducere, „Secretar al unităţii 

administrativ – teritoriale” în „Secretar general al unităţii administrativ-teritoriale. 

Art. 2.  Se aprobă modificarea denumirii funcției publice de execuție de , „Inspector” din 

cadrul compartimentului Achiziții Publice, în  „Consilier achiziții publice”. 

Art. 3. Se aprobă „Organigrama” pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Tăuții 

Măgherăuș , conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 
 

Art. 4. Se aprobă „Statul de Funcții” pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului 

Tăuții Măgherăuș, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

orașului Tăuții Măgherăuș prin aparatul de specialitate. 

Art. 6.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet, 

se afişează la sediul primăriei orașului Tăuții Măgherăuș:  

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Maramureş,   

- Primarului Orașului Tăuții Măgherăuș,   

- Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 

- Compartimentului resurse umane și salarizare. 

 

 

 

 

                                                               Presedinte de ședință 

                                                                   Zaharie Vasile 

                                                                                       

 

 

                              

                                                                              Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                    Bindila Calin Ioan   

 

 

 

Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr .271/31.10.2019        

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 


