ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 57
privind modificarea şi completarea Statului de funcţii şi a Organigramei Clubului Sportiv Ocna Mureş

Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, întrunit în şedinţă de îndată, la data de 12.04.2018, ca
urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.247/12.04.2018, de către primarul oraşului Ocna Mureş,
Silviu Vinţeler.
Având în vedere Nota de fundamentare nr.52/12.04.2018 şi raportul de specialitate
nr.53/12.04.2018, 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, actualizată, 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.190/31.10.2017 prin care s-a aprobat Statul de funcții și Organigrama Clubului Sportiv Ocna
Mureș, HCLOM nr.64/31.03.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare și
componența consiliului director al Clubului Sportiv Ocna Mureș, 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, actualizată, Ordinul Prefectului-judeţului Alba nr.460/19.10.2017
privind stabilirea numărului maxim de posturi, pentru anul 2017, la nivelul unităţilor administrativteritoriale 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, actualizată,
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 primarul
orașului Ocna Mureș - Silviu Vințeler.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia economică.
- Clubul Sportiv Ocna Mures.
Ocna Mureş, 12.04.2018
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARELE ADRIAN CRISTIAN

Tehnored. N.F.O.exp.5;anexe:2.

AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Nota: consilieri in functie:17; prezenţi: 13; voturi ,,pentru”: 13; .voturi ,,contra”: ; abţineri:.
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