
 
 

 

                                                                                                                 
                                                                       

   HOTĂRÂREA Nr.36  
    Din 20 decembrie 2018   

 
privind aprobarea Organigramei  şi Statului nominal de functii,  înfiintarea unor 

posturi în aparatul de specialitate al primarului comunei TREZNEA, precum şi al 
serviciilor publice subordonate Consiliului local pentru anul  2018.  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 

Întrunit în ședință ordinară 
 

Având în vedere : 
-Expunerea de motive prezentata de d-ul Oros Cristian primarul comunei și 

Raportul de specialitate  întocmit  de d-ul Blândaş-Igreţ Ioan,secretarul comunei, 
privind aprobarea  Organigramei şi  Statului nominal de functii , înfiintarea unor 
posture  în  aparatul  de specialitate al primarului comune TREZNEA, precum şi al 
serviciilor publice  subordonate Consiliului local pentru anul  2018 ;  

-  prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de 
interes public; 

- prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea  unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare aprobată prin Legea nr. 
13/2011, cu modificările şi completările ulterioare  precum și art.XIII din Ordonata de 
Urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative și art.4,alin.(4) din Ordonanta de Urgenta a Guverunului nr.58/2014 ; 
      - prevederile art.36,alin.2, lit.”a” ai alin.3, lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
     In temeiul art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală ,republicată , cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

      Art.1 Se aprobă  Organigrama  şi Statului nominal de functii, înfiintarea unor 
posturi în aparatul de specialitate al primarului comunei TREZNEA, precum şi al 
serviciilor publice subordonate Consiliului local pentru anul  2018, conform anexelor I 
și II care fac parte integranta din  prezenta  hotărâre.            
           Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţeaza d-ul Oros Cristian  
primarul comunei şi d-ul Blândaş-Igreţ Ioan secretarul comunei. 
 
 
 
 
 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL SĂLAJ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI TREZNEA 

 

 



 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la : 
  - Instituţia prezentului judeţului Sălaj; 
  - persoanelor în cauză ; 
  - locuitorilor comunei prin afişare ; 
  - dosar de şedinţă ; 

- dosar hotărâri; 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZA 
                         BERAR DINU-MIREL                 SECRETARUL COMUNEI                             
                                                  BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN 
Consilieri prezenţi :9  
Consilieri absenti :- 
Voturi pentru:  9 
Voturi împotrivă –                                                                                                          
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