
A helyi tanácsi határozat 2-es számú 

függeléke

Magasrangú 

közalkalmazott
vezetőségi* végrehajtói vezető végrehajtó

1 Ilyes Iuliu választott közméltóság polgármester

2 Codrea Ionel- Daniel választott közméltóság alpolgármester

3 Török Iosif Polgármesteri kabinet személyi tanácsadó M/S

4 Pop Anca Maria jegyző jegyző l felső Felsőfokú

7 Nagy Gyongyi  Költségvetési iroda, helyi adók és illetékek, közbeszerzések referens lll felső Középfokú

6 Neimet Magdalena
 Költségvetési iroda, könyvelőség, helyi adók és illetékek, 

közbeszerzések
tanácsos l felső Felsőfokú

10 Patrascu Judit
Költségvetés iroda, könyvelőség, helyi adók és illetékek, 

közbeszerzés
tanácsos I felső Felsőfokú

9 Bretan Diana -Roxana
Költségvetés iroda, könyvelőség, helyi adók és illetékek, 

közbeszerzés
felügyelő l kezdő Felsőfokú

5 Checiches Ana Cristina 
Költségvetés iroda, könyvelőség, helyi adók és illetékek, 

közbeszerzés
tanácsos l felső Felsőfokú

8 szabad
Költségvetés iroda, könyvelőség, helyi adók és illetékek, 

közbeszerzés
tanácsos I asszisztens Felsőfokú

11 szabad
Költségvetés iroda, könyvelőség, helyi adók és illetékek, 

közbeszerzés
irodavezető l

12 Oros Maria
Társadalomvédelem, gyermekvédelmi hatóság és 

anyakönyvvezető
tanácsos l felső Felsőfokú

13 Savanyu Izabella-Eva
Társadalomvédelem, gyermekvédelmi hatóság és 

anyakönyvvezető
tanácsos l asszisztens Felsőfokú

14 szabad
Társadalomvédelem, gyermekvédelmi hatóság és 

anyakönyvvezető
tanácsos l kezdő Felsőfokú

15 szabad
Jogi iroda, iktatóiroda, humánerőforrás, földalap és 

urbanisztika
jogtanácsos l felső Felsőfokú

21 Stecka Irina
Jogi iroda, iktatóiroda, humánerőforrás, földalap és 

urbanisztika
tanácsos l felső Felsőfokú

20 Sabo Maria
Jogi iroda, iktatóiroda, humánerőforrás, földalap és 

urbanisztika
tanácsos l asszisztens Felsőfokú

16 Naghi Irina Zsuzsa
Jogi iroda, iktatóiroda, humánerőforrás, földalap és 

urbanisztika
tanácsos I asszisztens Felsőfokú

17 Sas Bianca-Ioana
Jogi iroda, iktatóiroda, humánerőforrás, földalap és 

urbanisztika
tanácsos I kezdő Felsőfokú

18 szabad
Jogi iroda, iktatóiroda, humánerőforrás, földalap és 

urbanisztika
irodavezető

19 Nagy Enikő
Jogi iroda, iktatóiroda, humánerőforrás, földalap és 

urbanisztika
referens III kezdő Középfokú
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22 Sabou Andreia Kultúra könyvtáros I Felsőfokú

23 szabad Kultúra tanácsos II
Közép/felső

fokú

24 ideiglenesen szabad
Beruházási osztály, közvagyon, közszolgáltatások, 

közigazgatás és sürrgősségi helyzetek
tanácsos I felső Felsőfokú

25 szabad
Beruházási osztály, közvagyon, közszolgáltatások, 

közigazgatás és sürrgősségi helyzetek
osztályvezető

26 szabad
Beruházási osztály, közvagyon, közszolgáltatások, 

közigazgatás és sürrgősségi helyzetek
gépkocsivezető   ll-es fokozat Középfokú

27 szabad
Beruházási osztály, közvagyon, közszolgáltatások, 

közigazgatás és sürrgősségi helyzetek
szakreferens II felső SSD

28 Lazin Elisabeta
Beruházási osztály, közvagyon, közszolgáltatások, 

közigazgatás és sürrgősségi helyzetek
guard   ll-es fokozat Elemi iskola

29 Boros Miklos
Beruházási osztály, közvagyon, közszolgáltatások, 

közigazgatás és sürrgősségi helyzetek
haszonjárművezető  ll-es fokozat középfokú

30 szabad
Beruházási osztály, közvagyon, közszolgáltatások, 

közigazgatás és sürrgősségi helyzetek
tanácsos I asszisztens  Felsőfokú

31 szabad
Beruházási osztály, közvagyon, közszolgáltatások, 

közigazgatás és sürrgősségi helyzetek
tanácsos I asszisztens Felsőfokú

32 Costinaş Vasile Községi rendőrség községi rendőr l asszisztens Felsőfokú

33 Zolcsak Iosif Községi rendőrség községi rendőr l asszisztens Felsőfokú

34 Comiathi Ovidiu Községi rendőrség községi rendőr lll kezdő Középfokú

35 vacant Községi rendőrség községi rendőr I asszisztens Felsőfokú

36 vacant Községi rendőrség községi rendőr lll kezdő Középfokú

         Állás         Állások száma Foglalt Szabad Összesen

Közméltósági állások száma összesen 2 0 2

Magasrangú közalkalmazottak száma összesen 0 0 0

Vezetőbeosztású közalkalmazottak száma 

összesen
1 3 4

Végrehajtó közalkalmazottak száma összesen 16 8 24

Szerződéses, vezetőbeosztású állások száma 

összesen**
0 0 0

Szerződéses, végrehajtó állások száma összesen 4 2 6

Az összes állások száma az  intézmény/hatóság  

keretében
23 13 36

A helyi közpénzügyekre, valamint bizonyos 

pénzügyi intézkedésekre vonatkozó, utólag 

módosított és kiegészített 273/2006-os számú 

Törvén y kibővítésére és módosítására vonatkozó 

63/2010-es számú Sürgősségi Kormányren delet III. 

cikkely (2) bekezdésben foglalt állások száma 

összesen ***

23 13 36

POLGÁRMESTER

 IULIU ILYES mérnök




