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HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Statului de functii și organigramei pentru aparatul de specialitate  

al Primarului Comunei Tamasi 

 

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TAMAŞI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa extraordinară 

în data de 31.05.2021: 

Având în vedere:  

- Adresa nr. 7848 din 16.04.2021 a Instituției Prefectului-județul Bacău privind numarul maxim de 

posture alocat. 

- Referatul de motivare nr. 4214 /2021 întocmit de Miron Dumitrica Mădălina  – Secretar  General 

al Comunei Tamași; 

- Referatul de aprobare  al Viceprimarului Comunei Tamași, Județul Bacău privind necesitatea și 

oportunitatea proiectului înregistrat sub nr.  4215/2021; 

- Legea nr. 55/2020 privind  unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID – 19,  

- Avizele cu caracter consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tamași  

În conformitate cu prevederile: 

- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul dispozițiilor art. 136 alin.(1), alin (3) lit “a” si “b”, art. 196 alin.(1) lit. “a” și art. 200 din 

O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ  

Adoptă prezenta 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 – Se aprobă statul de funcții pentru Aparatul de specialitate al primarului conform anexei 1 la 

prezenta hotărâre. 

 

Art.2 – Se aprobă Organigrama  pentru Aparatul de specialitate al primarului conform anexei 2 la 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 –Prevederilor prezentei hotărări vor fi duse la îndeplinire de Primarul Comunie Tamași prin 

aparatul de specialitate. 

 

Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Comunei Tamaşi, Instituţiei Prefectului - Judeţul 

Bacău şi Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 

 

 

    

                     Președinte ședință               Contrasemnează 

     Consilier local                Secretar general  

                       Neagu Doinița                     Miron Mădălina Dumitrica  
 

 

 

 

 

 
Nr. 39 din 31.05.2021 
Total consilieri în funcție: 13 Hotărâre adoptată cu ___ voturi pentru,  ___ voturi împotrivă  și ____ abțineri din  ___  consilieri 

prezenti 
 


