
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

ORAS TEIUS 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A 

NR.26/2020 

privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii din aparatul de specialitate a primarului 

oraşului Teiuş 

 

           Consiliul local al orasului Teius, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 MARTIE 2020,ședință desfășurată 

la distanță 

              Luând în dezbatere: 

              -proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii din aparatul de 

specialitate a primarului oraşului Teiuş  

              -referatul de aprobare nr.3756/11.03.2020 la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

organigramei, statului de funcţii din aparatul de specialitate a primarului oraşului Teiuş  

              -raportul de specialitate nr.3758/11.03.2020 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii 

din aparatul de specialitate a primarului oraşului Teiuş  

              -avizele nr.4544/27.03.2020,4564/27.03.2020 ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din 

cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

                Având în vedere prevederile: 

               -art. 129,alin.2,lit.a,alin.3,li.c,art.407,art.409,alin.3,lit.b și c,art.610,alin.1, art.611, alin.1 din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

                  În temeiul art.139,alin.1,art.196.alin.1,lit. a din Ordonanța de Uegență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, adoptă prezenta  

                                                                     HOTĂRÂRE 

 

 Art.1.  Se aprobă modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș, urmând 

sa aibă structura prevăzută in anexa I -parte integrantă a prezentei hotărâri. 

           Art.2.  Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș, 

urmând sa aibă structura prevăzută in anexa II -parte integrantă a prezentei hotărâri. 

          Art.3.  Se aprobă modificarea anexei Hotărârii Consiliului local oraș Teiuș nr.98/2017 privind stabilirea 

salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orașului Teiuș,după cum urmează: 

          Funcții publice de conducere 

Denumirea funcției Nivel studii Coeficient  

Director executiv,sef serviciu, 

arhitect sef 

S 3,45 

Art.4.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. 

 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică : Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba , Primarului orașului Teiuș, 

Serviciului buget-finante-compartiment resurse umane. 

          Publicitatea hotărârii se va asigura prin afişare la sediul Primăriei orașului Teiuș și pe site-ul 

Primăriei orașului Teiuș.        

                                                  Teiuș,27 martie 2020 

 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                   Contrasemnează pentru legalitate 

         Consilier ACHIMESCU IOAN                                      secretarul general al orașului 

                                                                                                           BARA  MARIA 

 

Notă:consilieri în funcție-15,consilieri prezenți-15 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru,0 voturi împotrivă,0 abțineri. 
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