
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 80 
Din 27.12.2021

Privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Primăriei comunei Băiuţ

Consiliul Local al comunei Băiuţ, întrunit în şedinţa ordinară din data de 16.12.2021;
Luând în considerare referatul de aprobare prezentat de d-na primar Maciuc Viorica 

proiectul de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Băiuţ şi raportul de specialitate prezentat de d-1 secretar Pop Aurelian;

Având în vedere Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş nr. 3212/14.04.2021 
privitoare la numărul maxim de posturi pentru Primăria Băiuţ pentru anul 2021;

Luând în considerare prevederile art. III din O.U. nr. 63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2006, cele ale Capitolului II, Secţiunea IV din Anexa nr. 8 din Legea 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 75 / 2019 pentru aprobarea Criteriilor de 
performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private 
pentru situaţii de urgenţă;

Făcând aplicarea prevederilor art. 113 alin. 1 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei
sociale;

Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. ”a”, alin. 3 lit. ”c”, art. 139 alin. 1, art. 196 
alin. 1 lit. ”a” din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă desfiinţarea postului contractual de conducere vacant de şef formaţie 
muncitori din cadrul Serviciului public de gospodărire comunală Băiuţ şi înfiinţarea unui post de 
şef al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Băiuţ.

Art. 2 (1) Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Primăriei comunei Băiuţ 
conform Anexei 1 parte integrantă din prezenta Hotărâre.

(2) Prezenta Hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1.01.2022.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 

administrativ:
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