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            R O M Â N I A 

            Judeţul Alba 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

      CONSILIUL LOCAL                  

 

HOTĂRĂREA NR 70 

            

           Privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Primarului oraşului Ocna Mureş 

 

            CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la data 

de 30.04.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.425/23.04.2014, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş,jur. Vinţeler Silviu 

               Având în vedere  raportul de specialitate nr.4532/31.03.2014 întocmit de către Direcţia 

Economică  din  cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş; avizele 

comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ocna Mureş  coroborate cu Legea nr 188/1999 

republicată, cu modificările şi compoletările ulterioare şi HGR nr 611/2008 cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea 284/2010, OUGR nr 9/2008, Legea nr 232/2007, OUGR nr 

103/2013; 

                În temeiul art.36 alin. 2 litera a  si art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 

privind administraţia publică locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

            

           

         Art.1.   Se aprobă modificărea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului 

oraşului Ocna Mureş după cum urmează: 

I. In cadrul Direcţiei Economice: 

1. Biroul Buget contabilitate, resurse umane, salarizare 

      –postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent, ocupat de domnul Vancea Nicolae, 

se transformă în post de inspector, clasa I., grad profesional principal; 

2. Serviciul Venituri , Taxe şi Impozite Locale, Compartiment executare silită persoane fizice: 

      -postul de inspector , clasa I, grad professional asistent, ocupat de domnul Petruţiu Liviu se 

transformă în post de inspector, clasa I, grad profesional principal; 

       II. In cadrul Direcţiei Juridice: 

1. Compartiment administraţie publică locală, relaţia cu Consiliul Local: 

-postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent, ocupat de doamna Guţ Ana Maria, 

se transormă în post de consilier, clasa I, grad profesional principal; 

       III. În cadul Serviciului Poliţia Locală: 

1. compartiment Ordine şi linişte Publică: 

-postul de poliţist local, clasa I, grad professional principal, ocupat de domnul Stoica 

Ovidiu, se tranformă în post de inspector , clasa I, grad profesional superior; 

-postul de poliţist local, clasa I, grad profesional asistent , ocupat de Spinean Dacian Ioan, 

se trnsformă în post de poliţist local , clasa I, grad profesional principal 

            

 

          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, jur. Vinţeler Silviu; 

                 Se comunică la: 

               - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

              - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

               - Direcţia Economică,             
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               - Direcţia Juridică,  
               - Serviciul Poliţia Locala 

 

 

          Ocna Mureş,  30.04.2014     

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                              

PROF. HERŢEG HOREA                                                                    SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                JUR FLORIN NICOARA   

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED/DACT:T.O.M 

EX:3 

ANEXE:0                                                                                    Consilieri în funcţie:17 prezenţi: 13; Voturi pentru: 13.  

.     .     

 

 


