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 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 ; 
 - Hctărârile 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. art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. a), alin. (3), lit b)  din Legea nr. 2015, 
privind administraţia publică locală,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 
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