
HOTĂRÂREA nr.105 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor fără personalitate juridică subordonate 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 30 iulie 2015; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor fără personalitate 
juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa Primarului, 

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea nr. 13374 
din 15.05.2015 şi Raportul Compartimentului Resurse Umane nr. 13390 din 15.05.2015, 

Ţinând seama de prevederile art. XIII din O.U.G. nr. 2/ 2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, precum şi de comunicarea Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Tulcea nr. 4543/ SII/ GS din 28.04.2015, înregistrată la Unitatea 
Administrativ - Teritorială Municipiul Tulcea cu nr. 11613 din 28.04.2015, 

Având în vedere prevederile art. 107 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, transmis cu adresa  
nr. CP 2173/17.062015,  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit a), alin. (3) lit b), art. 45 alin. (1) şi (6), art. 49 şi 
art. 115 alin. (1) lit. b) din din Legea nr. 215/ 2001, Legea administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,      

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art. 1 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2. 

Art. 2 Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3 Cu data adoptării prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 119 din 26.07.2013 privind reorganizarea serviciilor din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi a instituţiilor subordonate Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 4 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor  interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 11  voturi ale consilierilor locali din 11  consilieri locali 
prezenţi. 
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