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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 201 
 

privind modificarea statului de funcții și a statului de personal ale Direcţiei Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 53 din 28 martie 2019 

 
Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din data de   

30 iunie 202; 

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a statului de personal ale 

Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 53 din 28 martie 2019, proiect din iniţiativa Primarului;   

Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub nr. 

23390/25.06.2021 şi raportul nr. 9237/25.06.2021 al Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Ținând seama de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 186/30.06.2003 privind înfiinţarea 

Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu ca instituţie cu personalitate juridică, în subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 53/28.03.2019 privind aprobarea 

organigramei, statului de funcţii şi statului de personal ale Direcţiei Întreţinere şi Administrare 

Patrimoniu Tulcea; 

- art. 41 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul-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 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu 

modificările și completările ulterioare, 

- art. 31 alin. (3) şi (4) din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 554 alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c) și alin. (7) lit. s), 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, cu modificările și completările ulterioare;   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă transformarea următoarelor posturi din Statul de funcții al Direcţiei Întreţinere 

şi Administrare Patrimoniu Tulcea, astfel: 

a) Postul de Administrator treapta profesionala II de la Secția de Întreținere Domeniu Public - 

Sala Multifuncțională, Stadion Delta - Stadion Zaiț se transformă în Administrator treapta 

profesională I;  

b) Postul de Administrator treapta profesionala II de la Biroul Resurse Umane, Plan, Normare, 

Relații cu publicul, Casa Memorială se transformă în Administrator treapta profesională I; 
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c) Postul de Inspector de specialitate grad profesional I de la Biroul Resurse Umane, Plan, 

Normare, Relații cu publicul, Casa Memorială se transformă în Inspector de specialitate grad 

profesional IA; 

d) Postul de Referent de specialitate grad profesional I din cadrul Biroului Juridic, Executări 

Silite, Licitații, Gestiune Patrimoniu, Documente Consiliul Local – se transformă în Referent de 

specialitate grad profesional IA; 

e) Postul de Referent de specialitate grad profesional II din cadrul Biroului Juridic, Executări 

Silite, Licitații, Gestiune Patrimoniu, Documente Consiliul Local – se transformă în Referent de 

specialitate grad profesional I; 

f) Postul de Referent de specialitate grad profesional I din cadrul Biroului Închirieri Vânzări, 

Rate Locuințe, Fond Locativ se transformă în Referent de specialitate grad profesional IA; 

g) Postul de  Referent de specialitate grad profesional I din cadrul Biroului Concesiuni Închirieri 

Terenuri, Spații se transformă în Referent de specialitate grad profesional IA; 

h) Postul de Inspector grad profesional IA cu studii superioare de scurta durata se transformă în 

post de Inspector grad profesional IA cu studii superioare de lunga durata; 

i) Postul de Consilier juridic grad profesional debutant cu studii superioare de lungă durată se 

transformă în post Consilier juridic grad profesional I cu studii superioare de lungă durată. 

Art. 2 Se modifică statul de funcții și statul de personal ale Direcţiei Întreţinere şi Administrare 

Patrimoniu Tulcea, aprobate prin Anexele nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr.  53 din 28 martie 2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și statului de 

personal ale Direcției Întretinere și Administrare Patrimoniu Tulcea, în mod corespunzător cu 

prevederile Art. 1, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Celelalte  prevederi ale Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului Tulcea   nr. 53 din 28 

martie 2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și statului de personal ale Direcției 

Întretinere și Administrare Patrimoniu Tulcea rămân neschimbate. 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia Întreţinere şi 

Administrare Patrimoniu Tulcea.  

Art. 5 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali prezenţi.  

 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       SECRETAR GENERAL,                     CONSILIER LOCAL, 

              Jr. Leventh IUSUF                                                                 Ana Elena MERGEANI                                               
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