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ROMÂNIA
           JUDEŢUL ALBA
     ORAŞUL  OCNA  MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 82
privind modificarea art.1 al HCLOM nr 8 din 30.01.2015 în sensul că se aprobă înfiinţarea

unui Compartiment  pentru Proiecte cu finanţare Internaţională, cu un număr de 5 funcţii
contractuale, în loc de 13 funcţii contractuale,conform anexei, Statul de funcţii

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
28.04..2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.458/ 21.04.2015 emisă de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;

Având în vedere: adresa Instituţiei Prefectului nr 1654/G/SC/06.01.2015 înregistrată la Primăria
oraşului Ocna Mureş cu nr 749 din 20.01.2015, adresa Instituţiei Prefectului nr 5267 /G/SJ/2015
înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr 4526 din 06.04.2015, adresa Instituţiei Prefectului
nr. 3921/2/G/SJ/23.02.20125 înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr 4938 din 16.04.2015
referatul si raportul de specialitate nr. 5562 din 28.04.2015 ale Direcţiei Economice, avizele comisiilor
de specialitate ale Consiliului local aloraşului Ocna Mureş,coroborate cu prevederile cuprinse în O.U.G
nr 2 publicată în Monitorul Oficial nr 176 din 13 martie 2015, O.U.G.R nr 63/2010 cu modificările şi
completările ulterioare
         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 art.1 al HCLOM nr 8 din 30.01.2015 în sensul că se aprobă

înfiinţarea unui Compartiment  pentru Proiecte cu finanţare Internaţională, cu un număr de 5 funcţii
contractuale, în loc de 13 funcţii contractuale, conform anexei, Statul de funcţii, în subordinea
Primarului oraşului Ocna Mureş, având ca obiect de activitate iniţierea şi implementarea proiectelor cu
finanţare din bani publici şi fonduri internaţionale, utilizând strategiile managementului de proiect
precum şi îndeplinirea sarcinilor prevăzute în fişa posturilor, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin
UAT oraşul Ocna Mureş, Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş şi Primarului oraşului Ocna Mureş în
proiectele cu finanţare externă în care acestea au calitate de partener/manager proiect.

Art.2:Hotărârea de Consiliu Local nr 236/18.12.2014 privind modificarea şi completarea
Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş şi a
Serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului local Ocna Mureş, se modifică şi completează în
mod corespunzător.

Art.3: 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;

Ocna Mureş, 28.04.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

PROF. DRĂGUŢ AUGUSTIN IOSIF p. SECRETAR ORAŞ
                         JR.PANDOR NICUŞOR

TOM/TOM; EXPL.8; ANEXE.2;        NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 16; Voturi “pentru”: 16.


