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ROMÂNIA           

JUD. SATU MARE           

ORAȘUL TĂȘNAD       

CONSILIUL LOCAL                       

                           

 

HOTĂRÂREA Nr. 27 

din data de 31 martie 2021 
 

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 din Hotărârea 

Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 16/2021 privind aprobarea Organigramei și a 

Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad 

 

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

data de 31 martie 2021; 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 

nr. 5968/26.03.2021; 

 Analizând  Referatul nr. 5657/23.03.2021 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. 5970/26.03.2021 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.6240/2021; 

 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 – (1) Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 din Hotărârea 

Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 16/2021 privind aprobarea Organigramei și a 

Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad, cu privire la 

numărul de posturi din cadrul Serviciului Arhitect Șef, urbanism și amenajarea teritoriului, 

gospodărie comunală și achiziții publice – Compartiment urbanism, după cum urmează: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (2) Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului 

Tășnad nr. 16/2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Tășnad, cu privire la numărul posturilor de execuție și 

numărul total de posturi după cum urmează: 

 

  

 

 

 

 

 
 Art.2 – (1) Se aprobă modificarea pozițiilor nr. 12 și 28 din Anexei nr. 2 și 

completarea cu o poziție a Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad 

nr. 16/2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Tășnad, după cum urmează: 

 a) La poziția nr. 12 se desființează funcția publică de execuție vacantă din cadrul 

Serviciului Administrație Publică Locală – Compartiment Agricol și Registru Agricol: 

Inspector, clasa I, grad profesional debutant și se înființează funcția publică de execuție 

vacantă din cadrul Serviciului Administrație Publică Locală – Compartiment Agricol și 

Registru Agricol, poziția nr. 12: Referent, clasa III, grad profesional superior, studii medii. 

 b) La poziția nr. 28 se modifică denumirea din „Compartiment Contabilitate-

Casierie” în „Compartiment Contabilitate”, se desființează funcția publică de execuție 

vacantă din: Referent, clasa III, grad profesional principal, studii medii și se înființează 

funcția publică de execuție vacantă din cadrul Compartimentului Contabilitate: Inspector, 

clasa I, grad profesional principal, studii superioare. 

 c) În cadrul Serviciului Arhitect Șef, urbanism, și amenajarea teritoriului, gospodărie 

comunală și achiziții publice  – Compartiment Urbanism, se înființează funcția publică de: 

Inspector, clasa I, grad profesional superior, studii superioare, la poziția nr. 35, cu decalarea 

corespunzătoare a celorlalte puncte din Statul de funcții, aprobat. 
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TOTAL  87 

Demnitari    2 

Conducere    6 

Execuţie  79 



 

 

(2) Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului 

Tășnad nr. 16/2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Tășnad, după cum urmează: 

„NR. TOTAL DE FUNCȚII PUBLICE: 50 

din care: FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE : 5 

     FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE: 45 

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE: 87” 

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Primarul Orașului Tășnad. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

BIANCA-GABRIELA-CODRUȚA ACIU 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


