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privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului 

orașului Teiuș și a serviciilor fără personalitate juridică din subordinea acestuia 

 

           Consiliul local al orașului Teiuș, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18 aprilie 2019,ședință 

publică 

              Luând în dezbatere: 

              -proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de 

specialitate al primarului orașului Teiuș și a serviciilor fără personalitate juridică din subordinea acestuia  

             -expunerea de motive nr.4645/04.04.2019 la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș și a 

serviciilor fără personalitate juridică din subordinea acestuia 

              -raportul de specialitate nr.4646/04.04.2019 privind aprobarea organigramei și a statului de 

funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș și a serviciilor fără personalitate juridica 

din subordinea acestuia, 

              -avizele nr.4955/11.04.2019,5033/12.04.2019,5034/12.04.2019 ale comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

               Având în vedere prevederile: 

              -art.26 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

              -Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata,cu modificarile si 

completarile ulterioare  

             Art. 36 – (2), litera „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

            În temeiul art.45-(1) şi art.115-(1), litera „b” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE 

 

     Art.1.Se aprobă organigrama și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului 

Teiuș și a serviciilor fără personalitate juridică din subordinea acestuia , urmând să aibă structura 

prevăzută în anexa I și II,  parte integrantă a prezentei hotărâri. 

     Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute 

de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Prezenta hotărâre se comunică : 

            -Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 

            -Primarului orașului Teiuș; 

            -Serviciului buget-finanțe-compartiment resurse umane; 

            -dosar ședință,dosar hotărâri. 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi favorabile valabil exprimate. 

 

                                                                                          Teiuș,18 aprilie 2019 

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

                Consilier ACHIMESCU IOAN                                BARA  MARIA 
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