
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
       T I R E A M 
 
  

H O T Ă R Â R E A Nr. 43/2018 
      privind aprobarea Organigramei , a numărului maxim de posturi  şi a Statului de 

funcţii  pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tiream    

 
 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.11.2018;  
           Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 2172 /03.10.2018, expunerea 
de motive a primarului comunei Tiream ,înregistrată sub nr. 2173/04.10.2018 , precum şi 
rapoartele  comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului local al comunei Tiream; 
 Luând în considerare adresa Instituţiei Prefectului  judeţului Satu Mare nr.4824/ SM/26. 
04.2018 prin care se comunică  numărul maxim de posturi aferente anului 2018, pentru 
unitatea administrativ teritorială comuna Tiream, calculate  conform  prevederilor art.III ,alin.(8) 
din O.U.G.nr.63/2010  pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale,  precum şi pentru stabilirea  unor măsuri financiare, cu modificările şi 
completările ulterioare  şi Ordinul nr. 4514/12.04.2018 al M.D.R.A.P. ; 
 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3), lit .b)  din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 
2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

            Art.1. - Se aproba Organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei 
Tiream, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
           Art.2. – Se aprobă numărul maxim de 24  posturi pentru  aparatul de specialitate al 
primarului comunei Tiream, din care : 2 posturi pentru funcţii de demnitate publică ;12 posturi 
pentru funcţii publice şi un număr de 10 posturi pentru funcţii contractuale. 

Art.3. – Se aprobă Statul de Funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Tiream, conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.. 

Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Tiream  în calitate de ordonator principal de credite. 
            Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică :  Primarului  comunei Tiream, Instituţiei 
Prefectului judeţului Satu Mare, A.N.F.P.-Bucureşti, se publică pe site-ul instituţiei 
www.tiream.ro ,Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  Primariei. 
 

Tiream, la 27 noiembrie  2018  
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            Contrasemnează, 
        Consilier local :Vinkler Valter                                        Secretar:jr. Maria Grigoraş 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea  administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
Total consilieri în funcţie                11                                                   Voturi “pentru”                   10 
Nr. total consilierilor prezenţi         11                                                   Voturi “împotrivă”           nu sunt 
Nr. total al consilierilor absenţi        0                                                    Abţineri                             1 
Nr. total al consilierilor care au participat la dezbateri şi la vot   11 

http://www.tiream.ro/


 
R O M A N I A  
JUDETUL SATU MARE 
COMUNA TIREAM 
    - P R I M A R - 
Nr. 2174.din  04.10.2018 

 
 

 PROIECT  DE HOTĂRÂRE  
      privind aprobarea Organigramei , a numărului maxim de posturi  şi a Statului de 

funcţii  pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tiream    

 
  Consiliul local al comunei Tiream,întrunit în şedinţa ordinară din data de …11. 2018, 
Având în vedere ; 
 - Adresa Instituţiei Prefectului  judeţului Satu Mare nr.4824/SM/26.04.2018 prin care se 
comunică  numărul maxim de posturi aferente anului 2018, pentru unitatea administrativ 
teritorială comuna Tiream, calculate  conform  prevederilor art.III ,alin.(8) din O.U.G.nr.63/2010  
pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,  precum şi 
pentru stabilirea  unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare  şi Ordinul nr. 
4514/12.04.2018 al M.D.R.A.P. ; 
 - Raportul  de  specialitate  al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Tiream , înregistrat sub nr.2172 /03.10.2018, 
  - Nota de fundamentare (expunerea de motive)  a primarului comunei Tiream referitor 
la aprobarea Organigramei a numărului maxim de posturi  şi a Statului de funcţii  pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Tiream , înregistrată sub nr.2173/04.10.2018 ; 
 - Hotărârile consiliului local al comunei Tiream Nr. 10 din 10.03.2014 ; Nr.10 din 16.02. 
2015 ;Nr. 43 din 28.10.2015 ; Nr.21 din 27.07.2016; Nr.26 din 10.05.2017 ; Nr.25 din 14. 05. 
2018 şi Nr. 41 din 27.09.2018  prin care s-au modificat  unele funcţii  publice / contractuale  din 
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream;  
 În acord cu Hotărârea consiliului local al comunei Tiream nr. 14 din 26 martie 2018  
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2018;  
 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3), lit .b)  din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 
2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

            Art.1. - Se aproba Organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei 
Tiream, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
           Art.2. – Se aprobă numărul maxim de 24  posturi pentru  aparatul de specialitate al 
primarului comunei Tiream, din care : 2 posturi pentru funcţii de demnitate publică ;12 posturi 
pentru funcţii publice şi un număr de 10 posturi pentru funcţii contractuale. 

Art.3. – Se aprobă Statul de Funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Tiream, conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.. 

Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Tiream  în calitate de ordonator principal de credite. 
            Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică :  Primarului  comunei Tiream, Instituţiei 
Prefectului judeţului Satu Mare,A.N.F.P.-Bucureşti, se publică pe site-ul www.tiream.ro şi 
Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  Primariei. 
 

                                          Tiream, la 4 octombrie 2018 
 

INIŢIATOR PROIECT 
PRIMAR 

dl.Tar Nicolae  



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA TIREAM 
-  P R I M A R  -                                  
Nr.2173 din 04.10.2018                                            

 

 EXPUNERE DE MOTIVE 
 privind aprobarea Organigramei , a numărului maxim de posturi  şi a Statului de funcţii  

pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tiream    
 
 
 În conformitate cu prevederile art..36 alin.(2) şit.a)  din Legea nr.215/ 2001 a  
administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare , consiliul 
local exercită următoarele categorii de atribuţii :” Alin.(2) lit.a)atributii privind organizarea si 
funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale  instituţiilor si serviciilor publice de 
interes local si ale societăţilor reglementate de Legea nr.31/1991 ,republicată,cu modificările şi 
completările ulterioare şi regiilor autonome de interes local” ,  
 Potrivid prevederilor art.36,alin.(3) lit.b)”In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. 
a), consiliul local:    
b) aprobă, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii 
ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, 
precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local; 
 În  baza prevederilor legale enunţate mai sus  propun consiliului local al comunei Tiream  
aprobarea Organigramei , a numărului maxim de posturi  şi a Statului de funcţii  pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Tiream. 
 Aprobarea organigramei, a numărului maxim de posturi şi a statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream   se impune  datorită faptului că  din 
anul 2013  când a fost aprobată organigrama şi statul de funcţii   prin HCL nr.31 /26.08.2013 , 
aceasta a fost  modificată prin hotărârile consiliului local Nr. 10 din 10.03.2014 ; Nr.10 din 
16.02. 2015 ;Nr. 43 din 28.10.2015 ; Nr.21 din 27.07.2016; Nr.26 din 10.05.2017 ; Nr.25 din 
14. 05. 2018 şi Nr. 41 din 27.09.2018  prin care s-au modificat  unele funcţii  publice  şi sau 
funcţii contractuale  din Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Tiream, modificării intervenite în urma promovării în grad a funcţionarilor publici  sau în trepte  
a personalului contractual  sau prin modificările aduse funcţiilor publice în urma vacanţării 
acestora şi  ocupării  ulterioare prin concursuri de recrutate organizate în condiţiile legii; 
 Luând în considerare adresa Instituţiei Prefectului  judeţului Satu Mare nr.4824/SM/ 26. 
04.2018 prin care se comunică  numărul maxim de posturi aferente anului 2018, pentru 
unitatea administrativ teritorială comuna Tiream, calculate  conform  prevederilor art.III ,alin.(8) 
din O.U.G.nr.63/2010  pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale,  precum şi pentru stabilirea  unor măsuri financiare, cu modificările şi 
completările ulterioare  şi Ordinul nr. 4514/12.04.2018 al M.D.R.A.P. , potrivit căreia  numărul 
maxim de posturi aferent anului 2018  ,pentru  unitatea administrativ teritorială  Tiream este 24. 
         În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele ale 
art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
                                                          I N I Ţ IE Z: 

proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei , a numărului maxim de posturi  şi a 
Statului de funcţii  pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tiream    

 
Iniţiator proiect, 

PRIMAR, 
dl. Tar Nicolae  

 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 
 - .cabinetul secretarului -  
Nr.2172 din 03.10.2018 

 
RAPORT  DE SPECIALITATE  

privind aprobarea Organigramei , a numărului maxim de posturi  şi a Statului de funcţii  
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tiream    

 
  Secretarul comunei Tiream, jr. Grigoraş Maria , în temeiul art. 44 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, formulez prezentul raport referitor la  
necesitatea aprobării Organigramei , a numărului maxim de posturi  şi a Statului de funcţii  
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tiream.    
 Analizând adresa Instituţiei Prefectului  judeţului Satu Mare nr.4824/SM/ 26. 04.2018 
prin care se comunică  numărul maxim de posturi aferente anului 2018, pentru unitatea 
administrativ teritorială comuna Tiream, calculate  conform  prevederilor art.III ,alin.(8) din 
O.U.G.nr.63/2010  pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale,  precum şi pentru stabilirea  unor măsuri financiare, cu modificările şi 
completările ulterioare  şi Ordinul nr. 4514/12.04.2018 al M.D.R.A.P. , potrivit căreia  numărul 
maxim de posturi aferent anului 2018, pentru  unitatea administrativ teritorială comuna Tiream 
este 24,  şi având în vedere  faptul că ultima organigramă , număr de posturi şi stat de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream a fost adoptată în anul 2013  prin HCL 
nr.31  din 26 august 2013, iar  din anul 2013 până în  prezent , atât organigrama cât şi statul 
de funcţii au suferit mai multe modificării prin modificarea unor funcţii publice ca urmarea 
avansării în grade profesionale a funcţionarilor publici care le ocupă sau   prin avansarea  
personalului contractual în trepte profesionale. 
 Astfel prin HCL Nr. 10  /2014 modificarea unor  funcţii publice/contractuale din Statul de 
funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream , adoptată de consiliul local  la 
data de 10 martie 2014 , s-a aprobat modificarea funcţiei publice de execuţie vacantă de 
referent ,clasa III, grad profesional superior  din cadrul Compartimentului juridic,resurse 
umane,autoritate tutelară şi asistenţă socială, prin transformarea acesteia  în funcţia publică de 
execuţie  de consilier, clasa I, grad profesional debutant , din Statul de Funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Tiream, în vederea ocupării acestora prin recrutare, 
organizată în condiţiile legii şi modificarea  funcţiei  contractuale de execuţie vacantă de 
bibliotecar - arhivar, treapta profesională I, studii medii, din cadrul Compartimentului cultură , 
sport şi arhivă  prin transformarea acesteia  în funcţie contractuală de  execuţie   de bibliotecar 
- arhivar , treaptă profesională debutant ,studii medii, din Statul de funcţii al primarului comunei 
Tiream,în vederea ocupării acestora prin concurs, organizat în condiţiile legii., 
 Prin  H.C.L.Nr.10 din 16.02. 2015 ;Nr. 43 din 28.10.2015 ; Nr.21 din 27.07.2016; Nr.26 
din 10.05.2017 ; Nr.25 din 14. 05. 2018 şi Nr. 41 din 27.09.2018  au urmat  alte  modificări  a 
unor  funcţii  publice  şi sau funcţii contractuale  din Statul de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Tiream, modificării intervenite în urma promovării în grad a 
funcţionarilor publici  sau în trepte  a personalului contractual  sau prin modificările aduse 
funcţiilor publice în urma vacanţării acestora şi  ocupării  ulterioare prin concursuri de recrutate 
organizate în condiţiile legii; 
 În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3), lit .b)  din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare : “Consiliul 
local , aprobă, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de 
functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes 
local, precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local;; 
 Cu respectarea prevederilor legale invocate  mai sus   se impune emiterea unui propect 
de hotarare pentru aprobarea Organigramei , a numărului maxim de posturi  şi a Statului de 
funcţii  pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tiream .   
 
Tiream, la 3 octombrie 2018                         SECRETAR, 

jr.Maria Grigoraş 
 


