ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.134
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii
pentru U.A.T. Oraşul Ocna Mureş, conform O.U.G. nr. 77/2013

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
31.07.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.654/17.07.2013, de către primarul oraşului
Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 11904 / 22.07.2013 privind încadrarea în dispoziţiile
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.77/2013, Raportul nr.11903/22.07.2013 şi Referatul
nr.12080/25.01.2013 întocmite de către Serviciul buget, contabilitate, resurse umane – salarizare, pentru
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru UAT Oraşul Ocna Mureş, conform OUG 77/ 2013,
Avizul nr. 27707/2013 emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, înregistrat la Primăria oraşului
Ocna Mureş cu nr. 12047/24.07.2013, Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local al Oraşului Ocna Mureş, coroborate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru
stabilirea unor masuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de
posturi si reducerea cheltuielilor la instituţiile si autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau in
coordonarea Guvernului ori a ministerelor, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2)
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin (2) lit. a), alin (3) lit.b), art.45 si art. 115 alin 1) lit. b) din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1: Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru UAT Oraşul Ocna Mureş, valabile începând
cu data de 01.08.2013, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Persoanele interesate pot depune contestaţie împotriva prezentei hotărâri, la instanţa de
contencios administrativ competentă, în termenul şi condiţiile prevăzute în Legea nr. 554/2004, actualizată.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Ocna Mureş
prin Serviciul buget, contabilitate, resurse umane – salarizare.
Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului judeţului Alba:
- Primarul Oraşului Ocna Mureş;
- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
- Compartimentele din cadrul Primăriei oraşului Ocna Mureş;
- Se afişează la sediul Primăriei Oraşului Ocna Mureş.
Ocna Mureş 31.07.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF. BACIU IOAN

TOM/TOM. Ex:3; anexe:2.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:15; Voturi ,,pentru”: 15.

