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H O T Ă R Â R E A  Nr.31 

din 8 octombrie 2019 

pentru modificarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al 
primarului comuneiTrezneaşi pentru serviciile publice de interes local. 

 

Consiliul local al comunei TREZNEA, 

întrunit în şedinţa ordinară , 
 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare întocmit de d-ul Oros Cristian primarul comunei prin care se 
propune modificarea organigramei, și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei Treznea şi al serviciilor publice de interes local  și  Raportul de specialitate 
întocmit de d-ul Blândaș-Igreț Ioan secretarul comunei și înregistrat sub  nr.4059/03.10. 2019; 

 - Adresa Inst ituț iei Prefectului nr.8644/12.09.2019  referitoare la punerea 
în aplicare a unor prevederi din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrat iv ;  

-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Treznea 
octombrie 2019 , care este favorabil; 

În conformitate cu prevederile: 

-  art.129 alin.(2) lit.a, alin.(3)lit.c  și  art.610 alin.(1) și 611 alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  

 În temeiul art.139 alin. (1) şi ale art.196 alin.(1),lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, 

  

HOTĂRĂȘTE : 
 Art.1.(1) Consiliul local al comunei TREZNEA aprobă modificarea Organigramei  și a 
Statului de funcții  pentru aparatul de specialitate al primarului comunei TREZNEA şi pentru 
Serviciile publice de interes local,în sensul că se transformă funcția publică generală de 
Secretar al comunei în funcția publică specifică de Secretar general al comunei și se schimbă 
denumirea funcției publice de execuție de consilier în consilier achiziții publice din cadrul 
Compartimentui  achiziții publice și resurse umane. 

(2)Se aprobă Organigrama  și  Statul de funcții  pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei TREZNEA  şi pentru Serviciile publice de interes local conform anexei nr.1 
și anexa nr.2, anexe care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
 Art.2. Consiliul local al comunei TREZNEA aprobă modificarea și completarea anexei 2 
la HCL nr.36/2018, după cum urmează: 
-Poziția nr.3 -funcția publică de Secretar al comunei se transformă în funcția publică specifică 
de Secretar general al comunei. 

-Poziția nr.9 – funcția publică de executie de Consilier se modifică în  funcția publică de 
execuție de consilier achiziții publice. 
 
 



 
 
 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-ul Oros Cristian 
primarul  comunei TREZNEA. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: 

  - Instituţia Prefectului judetului Salaj; 
  - Primarul comunei Treznea; 

  - www.primariatreznea.ro 

  - Dosar hotărâri.; 
  - Dosar sedintă;  
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ 

         SIMOC ȘTEFAN            Secretar general al comunei, 

                       BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN 

 

  

Consilieri prezenţi : 7  
Consilieri absenti :  2 
Voturi pentru  : 7  
Voturi împotrivă –  0 
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