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ROMÂNIA            

JUD. SATU MARE           

ORAȘUL TĂȘNAD       

CONSILIUL LOCAL                       

 

                           

HOTĂRÂREA Nr. 95 

din data de 13 noiembrie 2020 
 

pentru modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 – poziția nr. 3 din Hotărârea 

Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 134/2019 privind aprobarea 

Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului 

Orașului Tășnad, cu modificările și completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 

ordinară în data de 13 noiembrie 2020; 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, 

înregistrat sub nr. 18797/10.11.2020; 

 Analizând  Referatul nr. 18818/2020  al Compartimentului Resurse Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad; 

 Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr.18837/11.11.2020 și 

Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, 

agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului 

Tășnad, înregistrat sub nr.19017/13.11.2020; 

 În conformitate cu prevederile art. III din Ordonanța de Urgență nr. 63/2010 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 139 

alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   

  În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1 – Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al 

Orașului Tășnad nr. 134/2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții 

ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad, după cum urmează: 

Serviciul de administrare a domeniului public și privat, trece din subordinea directă a 

viceprimarului orașului Tășnad, în subordinea directă a primarului orașului Tășnad. 

 Art.2 – Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 – poziția nr. 3 din Hotărârea 

Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 134/2019 privind aprobarea Organigramei și 



 

 

a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad, după 

cum urmează: 
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M 

Modificare 

din Consilier 

IA studii 

superioare, în 

Referent IA, 

studii medii. 

 

Art.3 – Salarizarea personalului contractual încadrat, potrivit legii, la cabinetul 

primarului, respectiv la cabinetul viceprimarului se face la treapta profesională și 

gradul IA în funcție de nivelul studiilor. 

Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează Primarul Orașului Tășnad și Serviciul Financiar-contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orașului Tășnad. 
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