
   

       

  

          

                                                 
 

                                                                   Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
 

 

      HOTĂRÂREA NR.201 
 

 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Tulcea şi ale structurilor fără personalitate juridică 
subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 27.09.2019, 
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de 

funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi ale structurilor fără 
personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, proiect din 
iniţiativa primarului, 

Luând în considerare Referatul de aprobare întocmit de Primarul Municipiului 
Tulcea nr. 29026/18.09.2019 și Raportul Compartimentului Resurse Umane nr. 
29029/18.09.2019,  

Având în vedere adresele Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea nr. 
11289/27.08.2019, nr. 11477/02.09.2019, nr. 5778/23.04.2019 și nr. 8582/24.06.2019,   

Reținând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea,   

În baza dispozițiilor art. 610 alin. (1) și (2) și art. 611 alin. (1) și (2) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ şi a Anexei din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c), art. 136 alin. (1),  
art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art. 1 Se stabileşte funcţia publică specifică de secretar general al Municipiului 
Tulcea, prin transformarea funcţiei publice generale de secretar al Municipiului Tulcea. 

  
Art. 2 Se stabilesc funcţiile publice de execuţie de consilier achiziţii publice, prin 

schimbarea denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi 
de achiziţie publică mai mult de 50%. 

 
Art. 3  Se aprobă organigrama și 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 și nr. 2, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 



 Art. 4 Cu data adoptării prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea nr. 317 din 26.11.2018 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, 
precum și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 111 din 30.05.2019 
privind modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi ale structurilor fără personalitate juridică 
subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea nr. 317 din 26.11.2018. 

 

Art. 5 Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura 
comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la 
îndeplinire a prevederilor sale.            

 

 

Hotărârea a fost adoptată  cu 18 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali 
prezenţi. 
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SECRETAR 

 

Jr. Maria Brudiu 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
 

CONSILIER 
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