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H O T Ă RÂ R E 

Nr.77 din 22.11.2019 

privind aprobarea organigramei, statului de functii și a numărului de personal pentru 

aparatul de specialitate al Primarului comunei Tămășeni, jud. Neamt 

 

    Consiliul Local al comunei Tămășeni,întrunit în ședință ordinară în data de 22.11.2019 

 Avand in vedere temeiurile: 

-art.15 alin.2,art.120 alin.1 și art.121 alin.1 și alin.2 din Constituția României,republicată 

-art.3 și art.3. din Carta europeană a autonomiei locale,adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985,ratificată 

prin Legea nr.199/1997 

-art.7 alin.2 din codul Civil al României,adoptat prin Legea nr.287/2009,republicat ,cu modificările și 

completările ulterioare 

-art.1 alin.2 ,art.3,art.95 alin.2,art.96,art.98,art.105 alin.1,art.129 alin.1,alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 

lit.c,raportate la cele ale art.155 alin.1 lit.c,art.409,art.610 alin.1,art.611 alin.1 și alin.2,art.612 din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

 

           Luând act de :  

-Adresa Institutiei Prefectului – Judetul Neamt nr.4736/9.04.2019 înregistrată la primăria com.Tămășeni sub 

nr.562/11.04.2019; 

-referatul  de aprobare al primarului comunei Tămășeni înregistrat sub nr.7532/18.11.2019 ,în calitatea sa de 

inițiator 

-raportul  compartimentului de resort înregistrat sub nr.7534/18.11.2019 

-avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local 

In temeiul art.139 alin.1 și alin.3 lit.a coroborat cu art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Adminsitativ, 

Adoptă prezenta, 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1. (1)Se  aprobă  organigrama ,statul de funcții și numarul de personal  ale   aparatului de specialitate  

al primarului com. Tămășeni, jud. Neamt conform  anexei 1 și anexei nr.2 care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

        (2)În structura funcțiilor publice propuse,se stabilește funcția publică de conducere specifică de 

secretar general al comunei Tămășeni,județul Neamț,prin transformarea funcției publice de conducere 

generale de secretar al comunei. 

  (3)Reîncadrarea în funcția  în funcția publică de conducere specifică  de secretar general al comunei 

Tămășeni,județul Neamț se face până la data de 30.11.2019,cu menținerea drepturilor salariale prevăzute în 

Legea cadru nr.153/2017,cu modificările și completările ulterioare. 

Art.2.(1)În cadrul structurii organizatorice a funcțiilor publice locale,se stabileste funcția publică de 

executie de consilier achizitii publice,clasa I,grad profesional superior, prin transformarea funcției publice de 

consilier,clasa I,grad profesional superior,,post ocupat în structura funcțiilor publice. 

         (2)Reîncadrarea în funcția publică de consilier achiziții publice, se face până la data de 30.11.2019 

,cu menținerea drepturilor salariale prevăzute în Legea cadrul nr.153/2017,cu modificările și completările 

ulterioare.  
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Art.3.Incepând cu data intrării în vigoare a prezentei hotarari, se abrogă,în mod corespunzător orice altă 

prevedere contrară. 

       Art.4. Prezenta hotărâre se comunică,prin intermediul secretarului general al comunei Tămășeni,în 

termenul prevăzut de lege:primarului comunei Tămășeni,Instituției Prefectului-Județul Neamț,Agenției 

Naționale a Funcționarilor Publici şi se aduce la cunoştinţă publică. 

            (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice 

locale, cât şi prin site–ul oficial al Primariei com.Tămășeni www.comunatamaseni.ro 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

  Consilier local,                                              Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

DUMEA CORNEL                                                                     Secretarul general, 

                    Jr.CĂLIMAN ALINA CRISTINA 
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