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Având în vedere temeiurile juridice, respectiv:

a) Prevederile  art.129 alin.(2) lit.a și alin.(3) lit.c ,art.123 alin.1 și alin.4 din OUG nr.57/2019 pr

pivind Codul Administrativ

b)  Prevederile   art.409   și  alin.(3)  art.  534,  art.385  (3)   din  OUG  nr.57/2019  privind  Codul

Administrativ

   Luând act de:
a)  Referatul de aprobare al Primarului Orasului Ticleni, în calitatea sa de inițiator,
b)Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului

Ticleni, 
c) Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ticleni;
d) Referatul nr. 1356/28.01.2022 întocmit de doamna secretar general Tuță Adina-Elena 
e) Proiectul de hotărârea;

În temeiul prevederilor art.139. alin 1 coroborat cu art.196 alin. 1, lit a) din din OUG nr.57/2019
privind Codul Administrativ

   Consiliul Local al Orașului Țicleni

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 –  Se aprobă organigrama , statul de funcții si personal al aparatului de specialitate al primarului
Orașului Țicleni, conform anexelor nr.1-3 ,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Hotărârea nr.7/31.01.2022
privind modificare organigrama, statul de functii si personal  al aparatului de

specialitate al primarului Orașului Țicleni

http://www.primarieticleni.ro/


       Art. 2 – Primarul si  compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
orașului Țicleni,  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

      Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică Institiției Prefectului Județului Gorj, Primarului Orasului Țicleni,  
compartimentelor de resort interesate și se publică pe site.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
..................................................................                                   Contrasemnează
              Dănescu Gheorghe                                                                            Secretar general al Orașului Țicleni,
                                                                                                     Adina-Elena Tuță
                                                                                                      ..................................................

Adoptată in ședința Consiliului Local Țicleni din data de 31.01.2022, cu 13 voturi pentru,  0  voturi 
împotrivă, 0  abțineri , prezenți fiind 13  din totalul de 13 consilieri locali in funcție.
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