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HOTĂRÂRE 

privind modificarea  organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Teaca pentru anul 2019 

 

 

             Consiliul Local al Comunei Teaca întrunit în sedință  ordinară  în data de 28.03.2019 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului 

de specialitate al primarului comunei Teaca nr. 1206 din 20.02.2019; 

 - Nota de fundamentare  a secretarului comunei nr.1205 din 20.02.2019; 

            - Rapoartele de avizare favorabile ale comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului 

local; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Teaca nr. 20/2018 de aprobare a 

bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2018; 

În conformitate cu: 

- prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

 - prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  

- prevederile 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; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b)  

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Teaca conform anexelor  1 și 2 care  fac parte integrantă din 

prezenta hotarare.  

 Art.2. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 15  voturi ”pentru”,   din  15  consilieri prezenți 

la ședință, din 15 consilieri în funcție. 

  Art.3. Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

prin compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei Teaca. 

Art. 5. Prezenta  hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud 

- Primarul Comunei Teaca 

- Agenția Națională a Funcționarilor Publici 
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