
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

ORAS TEIUS 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A 

NR.56/2020 

privind modificarea statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al primarului orasului Teius 

 

 

              Consiliul local al orasului Teius, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 iunie 2020,sedinta publica 

              Luând în dezbatere: 

              -proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 

orasului Teius,  

              -referatul de aprobare nr.8087/22.06.2020 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului orasului Teius,  

              -raportul de specialitate nr.8091/22.06.2020 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului orasului Teius,privind transformarea funcţiei publice de execuţie de consilier clasa I,grad 

profesional debutant în consilier clasa I, grad profesional asistent la compartimentul cadastru ca urmare a finalizării 

perioadei de stagiu 

               -avizele nr.8424/29.06.2020,nr.8426/29.06.2020 ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din 

cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

                  Având în vedere prevederile: 

                  -art.388 alin.3,lit.a,art.474,art.475,lit.a si art.534 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ 

                 -art. 129,alin.2,lit.a,alin.3,lit.c,art.407,art.409,alin.3,lit.a din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

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

Codul administrativ, adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE 

 

 Art.1.Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului orasului Teius, 

urmând sa aibă structura prevăzută in anexa II,  parte integrantă a prezentei hotărâri.Anexa II la Hotărârea 

Consiliului local oras Teius nr.26 din 27.03.2020 , se abrogă. 

Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza compartimentul resurse 

umane,personal salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teius. 

           Art.3.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.4. Prezenta hotărâre se va comunica: primarului oraşului Teiuş, compartimentului resurse 

umane,personal salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului oras Teius, Instituţiei Prefectului 

judeţul Alba,ANFP,dosar şedinţă, dosar hotarari.Se afiseaza la sediul Primariei orasului Teius. 

 

Teiuș,29 iunie 2020 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      Contrasemnează pentru legalitate 

              Consilier UNGUR MIHAI                                          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. 
 
 

red.BM 4 ex/1 pag,1 anexă                                                                pagina 1 din 1 


