Serviciul Administrația publică locală
șef serviciu - CIUPE Elena
SPAACS Marghita
Director
DURNEACosmin

VICEPRIMAR
ec. LAZĂR Ioan
CONSILIUL LOCAL

PRIMAR
POCSALY Zoltan-Ladislau

compart. administrativ gospodaresc, deservire –
nr. posturi 8/ocupate 6

Birou adm.dom. public si privat şi transport public localnr. posturi 3/ocupate 1

Comp. gosp. Intr.dpp
–
– Comp. Baza sportNr. post/ocup.5

↓ Nr. post -15/ocupate 10
5
5

Comp.lucr.c.,
rep.si s.p. – nr.
post/ocupat 1

↓
compart. spațiu locativ, autorizări, concesiuni, închirieridomeniul public și privat – nr. posturi 3/ocupate 2
compart. afaceri europene, managementul proiectelor –
nr posturi/ocupate 3
compart. achiziţii publice – nr. posturi 3/ocupate 2
compart. urbanism, protectia mediului, cadastru func. –
nr. posturi 7/ocupate 4

compart. situaţii de urgenţă, prot. civila – nr. posturi 2
compart. autorizări activităţi economice si relatia cu
mediul asociativ - nr. posturi /ocupate 1
compart. gestiune resurse umane – nr. posturi /ocupate 1

Serviciu buget-contabilitate, salarizare
-șef serviciu- ec. BERETEU Viorica
–nr. posturi 6/ocupate 5
Serviciul impozite si taxe locale, incasari si urmarire
-șef serviciu -ec.-CIARNĂU Mihaela Florica
-nr. posturi ocupate 9
nr
Serviciul Politia Locala Marghita
– nr. posturi 17
-șef serviciu ARDELEAN Mihai-Sorin
compart.informare publica - nr. posturi/ocupate 2
compart. circulatia documentelor, corespondenta nr. posturi/ocupate 2
compart. relatii cu presa – nr. post /vacant 1

compart. expert local pe probl. romilor –nr. post/oc.upat 1

compart. asistenta sociala – nr. posturi 4/ ocupate 3

compart. autoritate tutelara – nr. posturi/ocupate 1

compart. registru agricol - nr. posturi/ocupate 2

compartiment juridic – nr. posturi/ocupate 3

compart. asist medicala comunitară– nr. posturi/vacante 4

Creșa de copii Nr. posturi 8, ocupate 6

compart.asist medic. unit.de învâţământ - nr. post/ocup. 9

Spital Mun.” DR.POP
MIRCEA” Marghita
-manager BRADACZ Aliz

asistenti
personali 35
– 35
5

Biblioteca “Ioan Munteanu” Marghita –
-director ATYIM LAVINIA DINA
Nr. posturi /ocupate 4

comp. Paza bunurilor – nr. posturi 3 /ocupate 2
-

comp.piete
si târguri –
nr. posturi
7/ ocupate
6
posturi10/ocupate 8

↓
Casa de cultură Marghita–
-director DEMETER VERONICA
-nr. posturi 4/ocupate 3

→

compart. audit intern – nr.
posturi 2/ ocupate 1
INSTITUȚIA
ARHITECTULUI ȘEF
-nr. post/ vacant 1
SECRETAR GENERAL UAT
jr. DEMETER Cornelia

comp. Informatică nr. posturi 3/ocupate 1
comp. disciplina în construcții și afișaj stradal –nr.
post /ocupat 1
comp. Protecția mediului – nr. post /vacant 1
-comp. Control comercial – nr. post /ocupat 1
- și rutieră – nr.
compartiment ordine publică

↓↓

S.P.C.L.E.P. Marghita
- șef serviciu
jr.PINTIUȚA Laurențiu Bogdan
- nr. posturi 9/oupate 8

DIRECȚIA TEHNICĂ
Director ex.adj. – ing. BISA Eva
-1
comp. Relatii cu institutiile de
invatamant, culte religioase,
institutii sanitare si sport nr. posturi /vacante 1

JUDEȚUL BIHOR
MUNICIPIUL MARGHITA

ORGANIGRAMA

cabinetul primarului
nr. posturi 2/ ocupate 1

