
 

 
ROMANIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ      
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU        

CONSILIUL LOCAL            
         
                                                          HOTĂRÂRE 
 

              cu privire la aprobarea modificării Organigramei și a   Statului de funcții pentru aparatul de 

specialitate al primarului şi al instituţiilor publice din subordinea Consiliului local  al comunei 

 BĂIŢA DE SUB CODRU, 

 judeţul Maramureş 

 

 Având în vedere; 

-referatul  primarului comunei de aprobare a acestui proiect de hotărâre, avizul comisiei  

de specialitate din cadrul consiliului local ,referatului compartimentului de specialitate,precum şi avizul 

secretarului general al comunei ; 

-prevederile ,art.404,ale art. 409, ale art.610 și ale art. 611  din  OUG nr. 57/2019-Codul  

Administrativ; 
   - adresa  nr. 3437/22.04.2020   a instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş , prin care ne-a fost  

comunicat numărul maxim de posturi ca fiind de 17, pentru aparatul de specialitate al primarului, la care se adaugă 3 

posturi pentru Serviciul de politie locale . 
- 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; 

- prevederilor O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind  
finantele publice locale, , precum si pentru stabilirea unor masuri financiare; 

                         In temeiul prevederilor articolului 129 aliniatul 2 litera”a”,aliniatul 3, litera”c” și  art.196  

aliniatul 1 litera „a”   din  OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 

iulie 2019; 

            Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă  ordinară în 

data de  30 iulie  2020,adoptă prezenta ; 

 

HOTĂRÂRE : 

 
 Articolul 1. Se aprobă  Organigrama și  Statul de Funcţii pentru  aparatul de specialitate al primarului şi 

al instituţiilor publice din subordinea Consiliului local, conform Anexei nr.1  și 2,anexe care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
Articolul 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică prin grija  

secretarului general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate,precum și   

-   Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici -Bucuresti; 

-       Responsabilului cu resursele umane 

                                             
                                                                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 

                                                                                             RUS  VASILE 
 

                                                                                      _________________ 

         contrasemnat  pentru legalitate 
                                                                                                                               SCRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                                                                   TRAIAN DRAGOŞ 

Baita de sub Codru 

la  30 iulie    2020.        ______________________  

 Nr.22 .   
 
         Notă; 

                              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de__11__ voturi pentru,  __0___abţenere ___0__ voturii  

împotrivă,din numărul  de  _____11___  consilieri prezenţi .  

                              Consilieri în funcţie : 11 


