
                      

                                                                                                                               
          
      JUDEŢUL MARAMUREŞ       

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI       

      BĂIŢA DE SUB CODRU 

 

                         HOTĂRÂRE 

 

cu privire la aprobarea organigramei şi a  statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primaru-

lui şi al instituţiilor publice din subordinea Consiliului local  al comunei 

 BĂIŢA DE SUB CODRU, 

 judeţul Maramureş 

 
Având în vedere Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.4040/2012 privind apro-

barea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului A.N.F.P., precum şi a modalităţii de transmitere a acestora 

de către autorităţile si instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii ; 

 Având în vedere Nota de fundamentare  a primarului, avizul secretarului comunei, şi avizul comisiei de speci-

alitate din cadrul Consiliului local; 

Având în vedere AVIZUL  nr.19052/17115/173292018 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici precum 

şi prevederile art.107 si 111 din Legea nr.188/199, republicată, privind Statutul Funcţionarilor Publici; 
În baza prevederilor O.U.G. nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalitaţii admi-

nistraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile si autorităţile publice din subor-

dinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a Ministerelor; 

In temeiul prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizionala in administraţia publică precum şi a 

Legii nr.544/2004 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin (2) lit. a), d), alin. (3) lit. b) şi  ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 a admi-

nistraţiei publice locale, republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Consiliul local al comunei BĂIŢA DE SUB CODRU, judeţul Maramureş,întrunit în ședință ordinară în data 

de 21 mai 2018, adopta prezenta 

 

HOTĂRÂRE : 

 

Art. 1. – Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului şi al instituţiilor publice din subordinea 

Consiliului local conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 2. – Se aprobă statul de funcţii pentru  aparatul de specialitate al primarului şi al instituţiilor publice din 

subordinea Consiliului local conform Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
Art. 3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş; 

- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici -Bucuresti; 

- Responsabilului cu rersursele umane  ; 

 

 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 

           DRAGOŞ CLAUDIU-ROMI 

 

      CONTRASEMNAT 

                                                Secretar, 
                    DRAGOŞ TRAIAN 

Băiţa de sub Codru, 

 la 21 mai 2018.  

Nr.18. 
 

Nota:  
        Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  ___10___  voturi pentru, __0__ voturi împotrivă, __0_  

abţineri,din numărul  de 11 consilieri în funcţie . 
Consilieri prezenţi  __10_____ . 

 

 


