
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 
ORAŞUL TĂUŢII MĂGHERĂUŞ 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
 NR.  65 DIN 23.04.2021 

 
cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherăuș și 

aprobarea organigramei și a statului de funcții 
 

Consiliul local Tăuţii Măgherăuş întrunit în şedinţa ordinară la data de 23.04.2021 
Având în vedere:  

 Referatul de aprobare al primarului nr. 4871/13.04.2021 cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al 
primarului orașului Tăuții-Măgherăuș și aprobarea organigramei și a statului de funcții; 
 Raportul de specialitate elaborat de către Compartimentul Resurse umane nr. 5033/15.04.2021 pentru susţinerea 
proiectului de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherăuș și 
aprobarea organigramei și a statului de funcții; 
 Adresa nr.19398/2020  prin care ANFP se aduce la cunoștință obligativitatea respectării dispozițiilor art. 1. alin. 
(2) din Anexa 2 HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor- cadru de organizare si functionare ale serviciilor 
publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal respectiv Regulamentul-Cadru de organizare și 
funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor 
 Adresa nr. 3437/2020 emisă de Instituția Prefectului - Județ Maramureș prin care se comunică situația privind 
numarul maxim de posturi  

Luând în considerare: 
 Art. 370 alin. (2) lit. b) și alin (4), art. 385 și alin. 390 alin (1) lit. e) din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ  
 Art. 113 alin (2) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011 cu modificarile si completarile ulterioare cu coroborat 
cu art. 1. alin. (2), art. 4 alin (2) lit. b) și art. 12 alin. (2), din Anexa 2 la HG 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor - cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative 
de personal respectiv Regulamentul-Cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în 
subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor; 
 Anexa Nr. 1a) din HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a 
altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară 
 Art. 4 alin (1) din Legea 155/2010 a Politiei locale si a art. 15 alin (1) din Regulamentul –Cadru de organizare si 
functionare a politiei locale aprobat prin HG 1332/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Art. 158 coroborat cu art. 546 lit. l) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
 Art. 41 alin (1) şi alin 3 lit c) din L53/2003 privind Codul muncii 

 
Întemeiul art. 129 alin. (3) lit. c) și art 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se  aprobă  reorganizarea aparatului de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherăuș și 

aprobarea organigramei și a statului de funcții, conform anexelor 1 si 2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului prin Compartimentul 

resurse umane. 
Art. 3  Prezenta se comunica la: 

 Prefectura judeţului Maramureş; 
 Compartimentul resurse umane. 
 ANFP 
 Se afișează pe site-ul primăriei orașului Tăuții Măgherăuș. 

 
 
                                                                Președinte de ședință, 
                                                                  Bocuț Ancuța-Ioana 

       
 

                                                                            Contrasemnează Secretar general, 
                                                                                                 Bîndilă Călin-Ioan 

                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                       
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie 
Adoptata cu 14 voturi pentru. 
1 vot împotrivă Anton Ardelean. 
Nr. 65 din 23.04.2021       
5ex.CL/BCI                                                                                                                      
 


