ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.190
privind modificarea şi completarea Statului de funcţii şi a Organigramei Clubului Sportiv Ocna
Mureş
Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.10.2017, ca
urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.756/25.10.2017, de către primarul oraşului Ocna Mureş,
Silviu Vinţeler.
Având în vedere: nota de fundamentare nr.15832/17.10.2017 şi raportul de specialitate
nr.15833/17.10.2017, întocmite de către Direcţia economică, avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu prevederile cuprinse în art.11,
alin.(5) al Legii-cadru nr.153/2017 şi prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului
– cadru, cu modificările şi completările ulterioare, privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului încadrat cu contract
individual de muncă, HCLOM nr.24/12.02.2015, OUG nr.63/30.06.2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Prefectului-judeţului Alba
nr.171/2017 din 09 mai 2017 privind stabilirea numărului maxim de posturi, pentru anul 2017, la
nivelul unităţilor administrative- teritoriale din judeţul Alba.
În temeiul art.36 alin.(3) litera 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, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Aprobă modificarea şi completarea Statului de funcţii şi Organigramei Clubului Sportiv
Ocna Mureş - persoană juridică de drept public, organizată ca instituţie publică în subordinea
Consiliului local Ocna Mureş, conform anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia
economică.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia economică.
- Clubul Sportiv Ocna Mures.
.

Ocna Mureş, 31.10.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
NICOARĂ MARCELA ELENA

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

RED/DACT:T.O.M
EX:5; ANEXE:2; Nota: consilieri in functie:17; prezenti: 16 ; voturi ,,pentru”: 16 ; voturi ,,contra”: 0 ; abţineri:0. .
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