ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 75
privind aprobarea noii ORGANIGRAME şi noul STAT DE FUNCŢII ale personalului de
specialitate al Primarului oraşului Ocna Mureş şi serviciilor subordonate consiliului local,
conform anexelor
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
25.04.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.366/17.04.2013 de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul nr. 6472/16.04.2013, 6474/16,04,2013 şi 6813/23.04.2013 ale
Serviciului de administrarea a domeniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş, referatul nr 6363 din
15.04.2013 a Compartimentului Achiziţii Publice , referatul şi raportul nr 6702/22.04.2013 ale
Serviciului buget-contabilitate, resurse umane coroborate cu avizele comisiilor de specailitate ale
comisiilor Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, Legea 188/1999- Statutul funcţionarilor publici
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr 53/2003 Codul muncii republicat şi
modificat ulterior, Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale, O.U.G. R nr 63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri finaciare, precum şi ale Legii nr 13/2011 privind aprobarea O.U.G.R nr 63/2010,
Ordinul comun al ministrului Administraţiei şi Internelor si ministrului finanţelor publice nr 277/1709
din 14 decembrie 2012 privind revizuirea mediei numărului de locuitori,. adresa Instituţiei Prefectului
nr 1706/G/SJ/2013
În temeiul art.36 alin. (3) lit.b) şi art.45 alin. 1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind
administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă noua ORGANIGRAMA şi noul STAT DE FUNCŢII ale personalului de
specialitate al Primarului oraşului Ocna Mureş şi serviciilor subordonate consiliului local, conform
anexelor
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane;
- Serviciu administrarea domeniului public şi privat al orasului Ocna Mureş;
- Compartimentul achiziţii publice.
Ocna Mureş, 25.04.2013
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