
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  14 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1 
Voturi pentru: 14  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 

ROMÂNIA                    
JUD. SATU MARE                   
ORAŞUL TĂŞNAD       
CONSILIUL LOCAL               

HOTĂRÂREA Nr. 99 
din data de 31 august 2021 

 

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 
31 august 2021; 
 Analizând  Referatul de aprobare nr. 16998/27.08.2021 al Primarului Orașului Tășnad și 
Referatul Compartimentului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
orașului Tășnad nr. 16732/24.08.2021; 
 Adresa Instituției Prefectului Județul Satu Mare nr. 3434/05.04.2021 – situația privind 
numărul maxim de posturi pentru unitățile/subdiviziunile administrativ teritoriale, județul Satu 
Mare pentru 2021 – UAT Tășnad; 
 Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 17000/27.08.2021 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.17522/31.08.2021; 
 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 Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad, 
conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Se aprobă Statul de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului 
Tășnad, conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3 – Începând cu data prezentei orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea. 
 Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
Orașului Tășnad. 
 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

TEOFIL COSTEA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 


