
ANEXA NR.2  LA HCL. Nr.

Inalt 

functiona

r public

de conducere* de executie de conducere de executie

1 Ilyes Iuliu demnitar primar

2 Codrea Ionel- Daniel demnitar viceprimar

3 Török Iosif  1-2 normă Cabinet primar consilier personal M/S

4 Pop Anca Maria secretar secretar l superior S

5 Checiches Ana Cristina 
Birou buget, contabilitate, impozite şi taxe locale 

şi achiziţii publice
consilier l superior S

6 Neimet Magdalena
Birou buget, contabilitate, impozite şi taxe locale 

şi achiziţii publice
consilier l superior S

7 Nagy Gyongyi
Birou buget, contabilitate, impozite şi taxe locale 

şi achiziţii publice
referent lll

8 vacant 
Birou buget, contabilitate, impozite şi taxe locale 

şi achiziţii publice
consilier I principal   S

9 Bretan Diana -Roxana
Birou buget, contabilitate, impozite şi taxe locale 

şi achiziţii publice
inspector l debutant S

10 Patrascu Judit
Birou buget, contabilitate, impozite şi taxe locale 

şi achiziţii publice
consilier I principal   S

11 vacant
Birou buget, contabilitate, impozite şi taxe locale 

şi achiziţii publice
sef birou l

12 Oros Maria
Compartiment asistenţă socială, autoritate 

tutelara şi starea civilă
consilier l superior  S

13 Savanyu Izabella-Eva
Compartiment asistenţă socială, autoritate 

tutelara şi starea civilă
consilier  l debutant S

14 vacant
Compartiment asistenţă socială, autoritate 

tutelara şi starea civilă
consilier l debutant S

15 vacant 
Birou juridic,registratură, fond funciar si 

urbanism
consilier juridic l superior S

16 Naghi Irina Zsuzsa
Birou juridic,registratură, fond funciar si 

urbanism
consilier I asistent S

17 Sas Bianca-Ioana
Birou juridic,registratură, fond funciar si 

urbanism
consilier I debutant S

18 vacant
Birou juridic,registratură, fond funciar si 

urbanism
sef birou

19 vacant
Birou juridic,registratură, fond funciar si 

urbanism
referent III superior M

20 Sabo Maria
Birou juridic,registratură, fond funciar si 

urbanism
consilier l debutant S

21 Stecka Irina
Birou juridic,registratură, fond funciar si 

urbanism
consilier l superior S

22 Sabou Andreia compartiment cultură consilier I debutant S

23 vacant compartiment cultură consilier II M/S

24 temporar vacant
Serviciul investiţii, patrimoniu, servicii publice, 

administrativ şi situaţii de urgenţă
consilier I principal S

25 vacant
Serviciul investiţii, patrimoniu, servicii publice, 

administrativ şi situaţii de urgenţă
sef serviciu

26 vacant
Serviciul investiţii, patrimoniu, servicii publice, 

administrativ şi situaţii de urgenţă
sofer grad  ll M
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27 vacant
Serviciul investiţii, patrimoniu, servicii publice, 

administrativ şi situaţii de urgenţă
consilier I principal   S

28 Lazin Elisabeta
Serviciul investiţii, patrimoniu, servicii publice, 

administrativ şi situaţii de urgenţă
guard grad  ll G

29 Boros Miklos
Serviciul investiţii, patrimoniu, servicii publice, 

administrativ şi situaţii de urgenţă
sofer autospeciala grad ll M

30 vacant
Serviciul investiţii, patrimoniu, servicii publice, 

administrativ şi situaţii de urgenţă
consilier I asistent  S

31 vacant
Serviciul investiţii, patrimoniu, servicii publice, 

administrativ şi situaţii de urgenţă
consilier I asistent  S

32 vacant Compartiment politie locala politist local l asistent  S

33 vacant Compartiment politie locala politist local l asistent  S

34 vacant Compartiment politie locala politist local lll debutant M

35 vacant Compartiment politie locala politist local lll debutant M

36 vacant Compartiment politie locala politist local lll debutant M

         Funcţia         Număr posturi Ocupate Vacante Total

Nr. total de demnitari 2 0 2

Nr. total de înalţi funcţionari publici 0 0 0

Nr. total de funcţii publice de conducere 1 2 3

Nr. total de funcţii publice de execuţie 12 14 26

Nr. total de funcţii contractuale de 

conducere**
0 0 0

Nr. total de funcţii contractuale de 

execuţie
2 3 5

Nr. total de posturi din cadrul 

instituţiei/autorităţii publice
17 19 36

Nr total de posturi potrivit art. III alin. (2) 

din O.U.G. Nr. 63/2010 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările şi completările ulterioare ***

17 19 36
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