
 
ROMÂNIA  JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

Hotărârea nr.20 
 Din 26 februarie 2009 

privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Marghita prin transformarea unor funcţii contractuale în 

funcţii publice de execuţie 
 
 

Văzând referatul  de specialitate nr. 1225/19.02.2009, întocmit de d- na Koszta 
Tunde în calitate inspector în cadrul Compartimentului  resurse umane ,  

Având în vedere: 
- art.2 alin (3), art. 107 şi art.111 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, 
- avizul favorabil nr.1878036/19.01.2009 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Marghita, judeţul Bihor, 

În baza art.36, alin.3 lit. b,  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările ulterioare 

   Cu votul a 16  consilieri pentru    din  16 prezenţi  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Marghita adoptă prezenta  
Hotărâre: 

 
 

Art.1 Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Marghita prin transformarea următoarelor  funcţii contractuale în funcţii 
publice de execuţie, după cum urmează: 

- în cadrul Biroului buget – contabilitate ,funcţia contractuală de inspector S III, 
ocupată de doamna Hotea Dorina, se transformă în funcţie publică de inspector I, 
asistent, 1, 

-  în cadrul Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului, cadastru, 
funcţia contractuală de inspector S III, ocupată de domnul Stoianovici Silvian, se 
transformă  în funcţie publică de inspector I, principal, 2, 

- în cadrul  Biroul impozite şi taxe propunem funcţia contractuală de inspector S 
III, ocupată de domnul Silaghi Emil, se transformă în funcţie publică de inspector 
I,  asistent 1,   

- în cadrul  Biroul impozite şi taxe , funcţia contractuală de inspector S III, ocupată 
de doamna Boşca Anca Camelia, se transformă  în funcţie publică de inspector I,  
asistent 1,     

   
Art. 2  Prezenta  hotărâre se  comunică cu: 



Primarul municipiului Marghita 
 Instituţia Prefectului Judeţului Bihor  
 Compartimentului resurse  
 Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
 La dosar      

 
 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă 
Bălănean Cristian        

         Contrasemnează 
         Secretar 

                             Jr. Demeter Cornelia 
 
 


