
HOTĂRÂREA nr. 53 
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi statului de personal ale Direcţiei  

Întreţinere  şi Administrare Patrimoniu Tulcea 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din data de  
28 martie 2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi statului de 
personal ale Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea, proiect din iniţiativa Primarului; 
 Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub  
nr.7963/20.03.2019 şi raportul prezentat de Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu nr.4641/20.03.2019; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii  Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi 
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 36, alin. (2) lit a), art. 45, alin.(1) şi (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1)  
lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi statul de personal ale Direcţiei Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu Tulcea, conform anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3 şi nr. 4, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.2 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu 
Tulcea se modifică şi completează în mod corespunzător. 

Art.3 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea 
nr. 50/28.02.2018 privind aprobarea organigramei, statul de funcţii şi de personal ale Direcţiei de Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu Tulcea şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 86/29.03.2018 pentru 
modificarea Statelor de funcții și de personal ale Direcției Întretinere și Administrare Patrimoniu Tulcea, 
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 50/28.02.2018 se revocă. 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuternicesc Direcţia Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu şi Direcţia Economică. 

Art.5 Secretarul Unitǎţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea Hotǎrârii 
autoritǎţilor și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 
 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                           VICEPRIMAR, 
          Jr. BRUDIU Maria                                                   Ing. LUCA Andaluzia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


