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HOTARARE
Nr. 50 din 24.10.2019

privind aprobarea organigramei qi statului de func{ii pentru
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Cogteiu

Prevederilor art. 139 alin (l) ;i ale art. 196 alin. (1) lit. "a" din OUG nr.
57 1201 9 Codul administrativ.

Avdnd in vedere:
Adresa Instituliei Prefectului Judefului Timiq, nr. 4593/33 din data de

09.04.2019, inregistratd la PrimSria Comunei Coqteiu cu nr. 3234 din data
de I I .04.2019, prin care ni se comunic6 tabelul cuprinzdnd num6rul
maxim de posturi stabilite conlbrm prevederilor legale pe anul 2019 :

Referatul de aprobare nr. 77971 1 1 .l 0.2019 a primarului Clomunei Co;teiu
prin care propune Clonsiliului local al comunei Coqteiu aprobarea

organigramei, a statului de personal ;i statului de funcfii pentru aparatul de

specialitate al Primarului Comunei Coqteiu;
Raport de specialitate rv.7796111.10.2019 prin care propune Consiliuluri
local al comunei Coqteirr aprobarea organigramei, a statului de personal gi

statului de func1ii pentru erparatul de specialitate al Primarului Comunei

Coqteiu;
Avizul favorabil Comisiei pentru agricultura , activitati social - culturale,
culte, activitati sportive si de agrement, tineret, invatamant, sanatate,

familie, munca, protec'lie sociala si protectia copiilor, Comisia pentru

administrarea publica locala, apararea ordinii publice, a drepturilor
cetatenilor, juridica, de disciplina si de validare, Comisia pentru activitati
economico - financiare, antenalarea teritoriului si urbanism, administrarea

domeniului public si privat al comunei, protectia mediului si turism;
prevederilor art. 129, a|in. (1), alin. (2) lit. "a", alin. (3) lit. "c", art. 139

alin (1) art. 196 alin. (1 ) lit. "a"qi ale art. 540Lit. "a" din Ordonanfa de

urgen{I nr. 57 l20l 9 privind Codul administrativ;

Consiliul local al comunei Coqteiu, jud. Timiq



HoTARA$rn

Art.l Se aprobd organigrama qi statul de func[ii pentru aparatul de specialitate al

primarului Comunei Coqteiu, conform Anexei nr. I qi Anexei nr.Zrcare fac parte

integrantd din prezenta hotdr6re;

Art,2 Cu ducerea la indepliniure a prezentei hotdr6ri se va incredinla

Compartimentului resLlrse umane din cadrul Primdriei comunei Coqteiu.

Art.3 Prezenta hot[r6re se comunicS.
- Primarului Comunei Coqteiu;
- Instituliei Prefectului Judeplui Timi;;
- Agenliei Nalion ale a Funcfionarilor Publici;

- Compartimentului resurse umane;

- Se aduce la cunoEtinfa publici prin atiqare la sediu qi pe site-ul prim6riei
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Preqedinte de qedinfi,
Consilier local

Victor - Dan lloitos

Contrasemneazl,
Secretar

Mariana Ardelean


