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------------
HOTARARE 

privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitatc 
al Primarului Comunei Teaca 

Consiliul Local al Comunei Teaca, intrunit in ~edin\a ordinara in data de 31.03.2021 

A vfi11rl 111 verlere: 
-rcferatul de aprobare al Primarului comunei Teaca nr.1481 din 19.02.2021 
-raportul compartimcntului resurse umane nr.1482 din 19.02.2021 
-avizul consultativ al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul Local al comunci Teaca 

/11 co11Jor111itate cu prevederi/e: 
-art. 129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) ~i art.139 alin.( I) coroborate cu art.3 - Anexa I din Ordonan\a 

de Urgcn\a a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile $i 
completarile ulterioare 

-Sentintei civilc nr. 3708/CC/2020 $i Incheierii civile nr. 3764/CC/2020 prin care au fost validate 
mandatele consilieri lor locali $i ale supleantului in Consiliul Local al comunei Teaca 

- Hotararii Consiliului Local Teaca nr. 52/ 2020 privind alegerea viceprimarului comunei Tcaca 
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administra\ia publica; 
- prevederile art.III $i VI din OUG nr.63/20 IO pentru modificarea $i completarea Legii 

nr.273/2006 privind finan\ele publice locale, precm $i pentru stabilirea unor masuri financiare, cu 
modficiarile $i completarile ulterioare; 

!11 temeiul art. 129 alin.(2) lit.a) $i alin. (3) lit. c) din Ordonan\a de Urgenta a Guvernului Romaniei 
nr.57/2019 pri vi nd Codul administrativ , cu modificarile $i completarile ulterioare 

HOTARA~TE: 

Art. I.Se modifica Statul de func\ii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Teaca, 
conform Anexei nr. I , care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Prezenla hotarare s-a adoptat cu 15 voturi "pentru", din 15 consilieri prezenti la $Cdinta, 
din 15 consi lieri in functie. 

Art.3.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredin\eaza primarul comunei prin 
compartimentele de specialitate din cadrul Primariei comunei Teaca. 

Art.4. Prezenta hotarare se comunica cu: 
- lnstitu\ia Prcfoctului - Judetul Bistri\a-Nasaud 
- Primarul Comunei Teaca 
- Agcntia Nationala a runctionarilor Publici 
- Compartimcntului de rcsurse umane 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA, 
CIMPEAN IOAN, 

Nr. 19 din 31.03.2021 

Contarascmncaza, 
SECRETAR GENERAL U.A.T., 

CIO~AN ANA 


