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ROMÂNIA                   
JUD. SATU MARE       
ORAŞUL TĂŞNAD       
CONSILIUL LOCAL               

HOTĂRÂREA Nr. 196 
din data de 29 noiembrie 2022 

 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului 
Tășnad nr. 59/2022 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad și al serviciilor din 
subordinea Consiliului Local al orașului Tășnad 

 
 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 
ordinară în data de 29 aprilie 2022; 
 Analizând  Referatul de aprobare nr. 37233/28.11.2022 al Primarului Orașului 
Tășnad și Referatul Compartimentului Resurse Umane din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului orașului Tășnad nr. 36884/28.11.2022; 
 Adresa Instituției Prefectului Județul Satu Mare nr. 2500/15.03.2022, 
înregistrată la Primăria orașului Tășnad sub nr.13465/16.03.2022 – situația privind 
numărul maxim de posturi pentru unitățile/subdiviziunile administrativ teritoriale, 
județul Satu Mare pentru 2022 – UAT Tășnad; 
 Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 37235/28.11.2022 și 
Avizul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, 
prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad înregistrat 
sub nr.167/29.11.2022; 
 În conformitate cu prevederile art. II, art. 244 și art. 246 din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  
 În conformitate cu prevederile art. III alin. (11) 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, cu 
modificările și completările ulterioare; 
  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 și completarea Hotărârii Consiliului Local al 
Orașului Tășnad nr. 59/2022 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii 



 
 

ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad și al serviciilor din 
subordinea Consiliului Local al orașului Tășnad după cum urmează: 
 (1) Se completează Organigrama aparatului de specialitate al Primarului 
Orașului Tășnad cu postul de „Administrator Public”. 
 (2) Se modifică Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Orașului 
Tășnad Compartiment Proiecte trecând din subordinea Viceprimarului Orașului 
Tășnad în subordinea administratorului public. 
 (3) Se completează Statul de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului 
Orașului Tășnad cu postul de „Administrator Public” la poziția nr. 7, cu decalarea 
corespunzătoare a celorlalte puncte, după cum urmează: 
 
Nr.Crt. STRUCTURA Numele şi 

prenumele 
Funcţia contractuală Treapta 

profesională/ 
grad 

Studii 

de conducere de 
execuţie 

7 Administrator 
Public 

VACANT administrator 
public 

    S 

 
 Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredințează Primarul Orașului Tășnad. 
 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

EC. CĂLIN-DANIEL-VASILE MAIER 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


