
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA TAMAŞI  
 

Sat Tamaşi,  Str.Principală nr. 148 B Com.Tamaşi,Jud. Bacau, Tel/Fax: 0234-225.025, contactprimarie@comunatamasi.ro 

 

HOTĂRÂRE  

privind modificarea Statului de functii și organigramei pentru aparatul de specialitate  

al Primarului Comunei Tamasi, județul Bacău 

 

 

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

ordinară în data de 23.06.2022: 

 

Având în vedere:  

- Referatul nr. 4846 din 16.06.2022 întocmit de Ciocarlan Andreea, secretar general al 

Comunei Tamași; 

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Tamași, Județul Bacău, nr. 4845 din 

16.06.2022 privind necesitatea și oportunitatea proiectului; 

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

- Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 11423/2022, înregistrata la sediul 

comunei Tamași sub nr, 4221/2022 ; 

În conformitate cu prevederile: 

- H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 

funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare  

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

și completările ulterioare; 

- Art. 405, art. 409, art. 407 si art. 370 alin (1)-(3) din 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  

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 – Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului 

Comunei Tamași conform anexei 1 la prezenta hotărâre, în sensul că :  

 

a) Compartimentul financiar contabil, impozite și taxe, eliberare autorizații transport și resurse 

umane 

-         Funcția contractuala de inspector de specialitate, clasa I, treapta profesională II a devenit 

vacantă începând data de 01.05.2022 (cu acordul părților conform art. 55, lit. b din Legea nr. 53/2003 

privind Codul Muncii) 

- Funcția publică de execuție de consilier,clasa I, grad profesional asistent a fost ocupată 

începând cu data de 01.05.2022 

 

b)         Compartimentul asistență socială 

-           Funcția contractuală de asistent social, clasa I, grad profesional debutant a devenit vacantă 

începând cu data de 21.04.2022  (cu acordul părților conform art. 55, lit. b din Legea nr. 53/2003 

privind Codul Muncii) 

 

 



 

c)         Compartimentul centrul de zi pentru copii Tamași 

-           Funcția contractuală de educator, clasa III a devenit temporar vacantă începând cu data de 

07.04.2022 (conform art. 51 alin (1) lit. a din Legea 53/2003 privind codul muncii - concediu 

crestere copil pana la 2 ani) 

d) Se completează statul de funcții nr. crt. 13,15,16 și 37 prin menționarea clasei în coloana 

corespunzătoare 

e) Se indreaptp eroarea din tabelul centralizator al statului de funcții în ceea ce priveste numarul 

total de funcții publice de execuție 

 

Art.2 – Se aprobă modificarea Organigramei  pentru Aparatul de specialitate al Primarului Comunei 

Tamași, conform anexei 2 la prezenta hotărâre, în sensul că : 

 

a) Se înscrie corect denumirea funcției publice de conducere specifice de secretar general al comunei 

în organigrama 

 

b) Se inscrie in organigrama relația de colaborare dintre consiliul local și primar. 

 

 

Art. 3 –Prevederilor prezentei hotărări vor fi duse la îndeplinire de Primarul Comunei 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 delegat 

              Nester Isabela                                           Ciocârlan Andreea                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
Nr. 36  din 23.06.2022 
Total consilieri în funcție: 12  Hotărâre adoptată cu 10  voturi pentru,  0  voturi împotrivă  și 1  abțineri din  11 consilieri prezenți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


