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PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind modificarea unei funcţii publice  din Statul de funcţii al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Tiream  
                                                                 
         Având în vedere referatul nr.791 din 06.04.2017 întocmit de către secretarul comunei  
Tiream , prin care  propune  transformarea  funcţiei publice de execuţie de Consilier , clasa I ,   
grad profesional asistent,  în  funcţie publică  de execuţie, Consilier , clasa I, grad profesional 
debutant, începând cu data de 01.05.2017, având în vedere faptul această funcţie publică este 
vacantă încă de la înfiinţare ,respectiv din anul 2013, iar ocuparea acesteia  prin recrutare ar fi 
mai sigură dacă ar fi transformată într-o funcţie publică de grad profesional debutant ; 

Ţinând  seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În  conformitate  cu  prevederile art. 107 alin. (2) lit.b) din  Legea nr. 188/1999 
republicată, actualizată privind Statutul funcţionarilor publici, prevederile  H.G. nr. 611/2008 
actualizată, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici;                                                                                                                                             
 În temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit. a), alin. (3), lit b) şi art 45 alin. (1) din Legea 
nr. 215/2001 republicată şi actualizată privind administraţia publică locală, 

     H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 ART.1. - Se aprobă modificarea funcţiei publice de execuţie de Consilier,clasa I, grad 
profesional asistent  din cadrul Compartimentului contabilitate, impozite şi taxe locale şi 
achiziţii publice, prin transformarea acesteia în funcţie publică de execuţie de Consilier, clasa I, 
grad profesional debutant, din Statul de Funcţii al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Tiream. 
 ART.2.  - Atribuţiile funcţiei publice  modificată la art.1 sunt de natura achiziţiilor publice, 
funcţia publică este vacantă de la înfiinţare,respectiv din anul 2013, urmând să  fie ocupată 
prin recrutare, conform Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2017. 

ART.3. -  Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream, 
prevăzut în anexa nr.2, la Hotărârea consiliului local nr.31 din 26.08.2013 privind aprobarea 
Organigramei, a numărului de posturi bugetare şi a Statului de funcţii  pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Tiream, cu modificările ulterioare, se modifică în mod 
corespunzător. 
 ART.4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.05. 2017.  
 ART.5 .-  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei 
Tiream şi secretarul comunei Tiream, judeţul  Satu Mare. 
          ART.6.- .-  Prezenta se comunică, prin grija secretarului comunei Tiream , primarului 
comunei Tiream, Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici , compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Tiream ,se publică  pe  
site-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei  
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