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Privind modificarea statului de funcfii pentru aparatul de specialitate al primarului
oraqului Ungheni si al serviciilor pubtice de interes local

Consiliul Local al oragului Ungheni, intrunit in gedinta ordinara, din data de 4 iunie
2020,

Avdnd in vedere:

-Referatul de aprobare nr. 1797118.03.2020 privind modificarea statului de funclii
pentru aparatul de specialitate al Primarului orapului Ungheni si al serviciilor publice de

interes local 9i Raportul de specialitate nr. 3180126.05.2020 al serviciului financiar-
contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale

- H.C.L- nr. 23130.05.2019 privind reorganizarea activitifii primariei oragului

Ungheni, cu aprobarea Structurii organizatorice, a statului de flrncfii gi a num6rului de

personal pentru aparatul de specialitate al Primarului oraqului Ungheni qi a serviciilor publice

subordonate Consiliului local Ungheni al orasului Ungheni.

- HotirArii Consiliului Local m. 43107.08.2017 privind modul de stabilire a salariilor
de bazd' pentru funcfionarii publici qi personalul contractual din cadrul Aparatului de

specialitate al Primarului oraqului Ungheni,

Yazatd proiectul de hot6rdre nr. l83l/19.03.2020 iniliat de primarul oragului Ungheni

qi avizat favorabil de dou[ comisii de specialitate qi nefavorabil de o comisie de specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni,

Fiind respectate prevederilor art. 7, alin.(l) din Legea nr. 5212003 privind transparenta

decizionali in administra{ia public6, prin publicarea Anuntului rr.1924123.03.2020,

In conformitate cu prevederile Legii nr.15312017 Legea - cadru privind salarizarea

personalului platit din fonduri publice, cu modific6rile qi completlrile ulterioare, prevederile

HG 2861201I pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale

de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunz6tor func{iilor contracfuale qi a

criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului



contractual din sectorul bugetar plEtit din fonduri publice, prevederile oUG nr 5712019
privind codul Administrativ, cu modific6rile qi completdrile ulterioare,

in temeiul prevederilor art.l29,alin. (3), lit. ,,c", art. r39, alin. (l) gi

,,a" din o.u.G. 5712019 privind codul Administrativ, cu modificdrile
ulterioare,

196, alin. (1), lit.

gi completdrile

HoTARA$rE

Art'l (1) Se aprob6 modificarea Statului de functii pentru aparatul de specialitate al
primarului oraqului Ungheni si al serviciilor publice de interes local dupi cum urmeazd :

-transformarea postului contracfual vacant de muncitor treapta profesionala II din
cadrul Serviciului Public de canalizare al orasului Ungheni, in muncitor treapta profesionala
IV.

(2) Statul de funcfii modificat conform prevederilor alin.l este cuprins in anexa
nr.1 care face parte integrantI din prezenta hotirdre.

Art.2 Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului judetului Mures;

- Primarului orasului Ungheni, judetului Mures,

- Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale.

Adoptata in Ungheni,la datade 4 iunie 2020
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