ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 43

privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi a Organigramei Clubului Sportiv Ocna Mureş –
persoană juridică de drept public organizată ca instituţie publică în subordinea Consiliului local Ocna
Mureş

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
25.02.2016, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.283 /19.02.2016 emisă de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;
Având în vedere referatul nr.2840/23.02.2016 al Direcţiei Economice, Legea nr 273/2006
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulteriore, avizele favorabile ale
comisiilor de specialitate ale consiliului local corroborate cu Legea nr 284/2010 - legea cadru privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Adresa Instituţiei Prefectului nr
3485/G/SJ/2014 prin care se comunică numărul maxim de posturi stabilit la nivelul UAT oraş Ocna
Mureş conform O.U.G nr 63/2010pentru modificarea şi completarea Legii nr 273/2006, Adresa
Instituţiei Prefectului nr 2932/G/SJC/02.02.2016 privind definitivarea şi aprobarea bugetelor locale pe
anul 2016 şi a numărului maxim de posturi stabilit în anul 2014 care se menţine şi în anul 2016
conform art.21 din O.U.G nr 57/2015,
În temeiul art 36 alin.(2) litera a) şi alin 3 litera b, art.45 alin (1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă modificarea Statului de funcţii şi a Organigramei Clubului Sportiv Ocna
Mureş –persoană juridică de drept public organizată ca instituţie publică în subordinea Consiliului
local Ocna Mureş prin întregirea postului (poziţia nr 4 în Statul de Funcţii) de antrenor sportiv de volei
ocupat de domnul Grozav Stelian-Corneliu de la 4 ore/zi la 8 ore/zi, conform anexelor nr. 1 şi 2, care
fac parte integrantă din prezenta. .
.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu
Se comunică la:
- Institutia Prefectului –judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Direcţia Economică.
Ocna Mureş, 25.02.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DR. ING. OLTEAN DAN GLIGOR

TOM/TOM; EXPL5; ANEXE:2;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
PANDOR NICUŞOR

NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 14; Voturi “pentru”: 14.
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