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           ROMÂNIA             

           JUDEŢUL ALBA 

     ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

       CONSILIUL LOCAL       
 

 

HOTĂRÂREA NR. 236 

privind modificarea şi completarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCŢII  

ale personalului de specialitate al Primarului oraşului Ocna Mureş şi ale  

serviciilor subordonate Consiliului local Ocna Mureş 
 

 

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

18.12..2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1850/ 12.12.2014 emisă de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;   

         Având în vedere Nota de fundamentare nr.16029/28.10..2014 a  Direcţiei Economice, solicitarea 

nr.16030/28.10.2014 ale primarului oraşului Ocna Mureş, Raportul de specialitate nr.16631/04.11.       

2014 al Direcţiei economice,  Circulara nr. 3485/G/SJ/2014 a Instituţiei prefectului judeţul Alba 

înregistrată la Primăria Ocna Mureş cu nr. 2185/17.02.2014, Avizul Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor publici acordat prin adresa nr. 50829/2014 înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş 

cu nr.19103/11.12.2014 şi avizele comisiilor de specialitate ale Consilului local coroborate cu 

prevederile cuprinse în Legea 188/1999 - Statutul funcţionarilor publici rerepublicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, Legea nr 53/2003 privind Codul muncii republicat şi actualizat, Legea nr 

273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată , Legea nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, actualizată şi OUG nr.77/2013 pentru 

stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului 

de posturi si reducerea cheltuielilor la instituţiile si autorităţile publice din subordinea, sub 

autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,     

         În temeiul art.36 alin. (3) lit.b), art.45 alin. 1 şi art. 115, alin.(1) lit.b) din Legea nr.215 din 23 

aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

         Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCŢII 

ale personalului de specialitate al Primarului oraşului Ocna Mureş şi ale serviciilor subordonate 

Consiliului local Ocna Mureş conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

         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; 

       - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, ;  

       - Direcţia Economică; 

       - Se aduce la cunoştinţa tuturor compartimentelor şi serviciilor publice vizate.  

Ocna Mureş, 18.12.2014 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

             JR. ARON MARIN                                                                     SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                JR. FLORINEL  NICOARĂ 
 

 

 

 

TOM/TOM; EXPL.8; ANEXE.2;                                    NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 17; Voturi “pentru”: 17;  

 


