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PROIECT 

 

HOTĂRÂRE 

privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 36/2020 privind modificarea organigramei şi a 

ştatului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Techirghiol 

  
Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în ședința din data de .................  

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

–Iulian-Constantin Soceanu , precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr.1,2,3,  

 Având în vedere: 

− Prevederile art. 405, 502, 507 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, 

− O.U.G. nr.  63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, 

− prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, modificata, 

− Adresa nr. 5708/07.05.2019 a Institutiei Prefectului-Judetul Constanta  prin care s-a 

comunicat   numarul maxim de  posturi pentru U.A.T. Techirghiol, 

− H.C.L. nr. 36/2020 privind modificarea organigramei şi a ştatului de funcții pentru aparatul 

de specialitate al Primarului orașului Techirghiol, 

Văzând prevederile art.129. alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

În temeiul prevederilor art. 139, alin.(1), si art. 196 alin.(1), lit. din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 36/2020 privind modificarea 

organigramei şi a ştatului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului 

Techirghiol, conform anexei nr. 1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 – Secretarul general al oraşului va face publică hotărâre prin afişaj, o va comunica 

persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 
 

Înregistrat cu nr. ……… / …………………  

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

                                                                                                 VIZAT, 

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                                                                    

DR.JR. NICULINA PAROSANU 



                                              

                                                                       
                                                           

 

 

                                              

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

  Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100 

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314 

E-mail: apl@primariatechirghiol.ro 

Web: www.primariatechirghiol.ro 

 

 

 

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

Nr. 4044/04.03.2020                                                                                 VIZAT, 

                                                                                                                PRIMAR, 

                                                                                             SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind indreptare eroare materiala privind modificarea 

organigramei U.A.T. Oras Techirghiol  

                                                                                 

 

 TEMEIUL DE FAPT: 

    

-Referatul de aprobare a indreptarii erorii materiale privind Anexa 1 la HCL  nr. 36/24.02.2020 -  

Organigrama UAT  Oras Techirghiol, elaborat de dl. Primar Soceanu Iulian-Constantin; 

- HCL nr. 36/24.02.2020 privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul 

de specialitate al Primarului Orasului Techirghiol ; 

 

 TEMEIUL DE DREPT : 

- prevederile OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ: 

In conformitate cu Articolul 405 - Stabilirea structurii de posturi – „ Structura de posturi se 

stabileste pe baza activitatilor prevazute la art. 370 alin. (1)-(3), precum si prin raportare la 

activitatile desfasurate de categoriile de personal prevazute la art. 382.,, 

  

- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, modificata . 

 

ARGUMENTE DE OPORTUNITATE, REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE, 

CONCLUZII SI PROPUNERI : 

Avand in vedere documentele mai sus mentionate, propun îndreptarea erorii materiale prin 

înlocuirea Anexei 1 la HCL nr. 36/24.02.2020, conform anexei la prezentul. In mod eronat au fost 

inserate : Directia de Cultura, Sport si Agrement, aceasta s-a desfiintat anterior acestei modificari 

si nu se revine asupra acesteia precum si Serviciul Financiar – Economic cu cele trei 

compartimente in locul Serviciului Venituri, Contabilitate (1+10) cu cele doua substructuri B Taxe 
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, Impozite si Executare silita (1+5) si Compartimentul Contabilitate si buget (4), care raman 

neschimbate, nu se revine asupra acestei modificari realizata anterior.   

Va rog sa  aprobati indreptarea erorii materiale privind  organigrama  UAT ORAS 

TECHIRGHIOL, anexata la prezentul. 

AVIZAT 

SEF SERVICIU VENITURI, 

CONTABILITATE 

AVIZAT 

SECRETAR GENERAL ORAS 

AVIZAT 

SEF SERVICIU APL 

INTOCMIT 

COMPARTIMENT 

RESURSE UMANE 

 

VĂLEANU VIOREL 

 

DR.JR.PAROȘANU NICULINA 

 

AXÂN MIOARA 

Inspector  

Grigore Nicolae 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 


