
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat T!\rlungeni, com. Hr1W1geni, jud. Bra~ov; cod postal: 507220 

HOTARAREA nr. 26 
din data de 30.04.2020 

privind aprobarea modificarii ~i completarii Hotararii Consiliului Local al Comunei 
Tarlungeni nr. 68 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea Organigramei ~i a Statului de 

fimctii al Primariei Comunei Tarlungeni,jud. Bra~ov pe anul 2019, 
conf01m Ancxci care face parte integranta din prezenta; 

Consiliul Local al Comunei Tarlungeni,judeful Bra~ov, intrunit 1n ~edinta ordinara, in data 
de 30 aprilie 2020, orele 13,00; 

Tinand scama de Proiectul de Hotarare si de Referatul de aprobare a acestuia, initiate si 
semnate de dl. Beschea Severius Florin, Primarul Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov; 

Avand in vedere prevederile HCL Tarlungeni nr. 68 din 31 octombrie 2019 privind 
aprobarea Organigramei ~i a Statului de functii al Primtiriei Comunei Tarlungeni, jud Bra.yov 
pe anul 2019, conformAnexei care.face parte integranta dinprezenta, precum si rezultatul final 
al examenelor de promovare sustinute de functionarii publici din cadrul aparatului de 
spccialitate al Primarului Comunei Tarlungeni; 

In conformitate cu: 
• prevederile OUG nr. 57 Codul Administrativ - art. 476 ,,functionarul public poate promova 

1n funqia publica, 1n conditiilc legii"; 
• prevederile OUG nr. 57 Codul Administrativ - art. 477 "Promovarea in grad profesional ~i 

promovarea in clasa nu sunt conditionate de existenta unui post vacant." 
• prevederile OUG nr. 57 Codul Administrativ - art. 4 78 "Promovarea in grad profesionar'; 
• prevederile Hotararii nr. 611 /04.06.2008 pentru aprobarea normclor privind organizarea 

dezvoltarii carierei functionarilor publici art. 125,126,127,128; 
In temeiul Raportului de speciahtate al Compartimentului «Resurse Umane » din cadrul 

Prirnarici Comunei Tarlungeni, imegistrat cu nr. 5824/15.04.2020; 
Luand act de Avizul favorabil al Comisiei de spccialitate nr. 3 a Consiliului Local 

Tarlungeni; 
Tn unna dezbaterilor din cadrul sedintei; 
In conformitate cu prevederile rut. 129 alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, art. 139, alin. 

(3), lit. i), art. 196, alin. (1), lit. a) ~i art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonania de Urgenfa nr. 57 
din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ; 

HOTARASTE: 
Art. 1: Consiliul Local al Comunei Tarlungeni aproba modificarea $i completarea Statului 

de Functii a] Primariei Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, prevazut in Anexa nr. 2 la HCL 
Tarlungeni nr. 68 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea Organigramei ~i a Statului de 
funcfii al Primiiriei Comunei Tiirlungeni, jud. Bra~ov pe anul 2019, conform Anexei care face 
parte integranta din prezenta hotarare, incepand cu data de 01 aprilie 2020. 

Art. 2: Consiliul Local al Comunei Tarlungeni aproba modificarea si completarea Hotararii 
Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. 68 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea 
Organigramei ~i a Statului de func,tii al I'rimiiriei Comunei Tlirlungeni, jud. Bra~·ov pe anul 
2019, in mod corespunzator, conform Anexci care face parte integranta din prezenta. 

Art. 3: Prezenta hotarare va :fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Tarlungeni si 

Compartimentul « Resurse Umane »din Cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov. 



Art. 4: Secretarul Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov va comunica prezenta hotarare : 

• Institutiei Prefectului, Jud. Brasov ~ 
• Primarului Comunei Tarlungeni ; 
• Compartimentului « Resurse Umane » din cadrul Prirnariei Comunei Tarlungeni ; 

~i se aduce la cuno~tinta publica prin afi~area la sediul consiliului local ~i/sau pe pagina de 
internet proprie. 

Art. 5: Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 14 voturi « pentru », 0 
« impotriva » si 0 abtineri din numarul total de 15 consilieri locali, 14 consilieri locali fiind 
prezenti. 

Pre~edinte de ~edinfa, 
OTELAS CONST ANTIN 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
SECRETAR GENERAL AL ·uAT 

COMUNA T ARLUNGENI, 
FAICREIHAN 


