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-transformarea funcfiei pubrice vacante de referent, clasa rrl, grad
din cadrul serviciului public comunitar Local de Eviden{a a persoanelor

Stare civila, in consilier, clasa I, grad profesional principal.
(2) Statul de functii modificat confomr prevederilor alin.l este cuprins ?n anexa nr.l care

face parte integrant[ din prezentul proiect de hotlrAre.

Art,z. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului judetului Mures;

Privind modificarea statului de func{ii pentru aparatul de specialitate al primarului oragului
Ungheni si al serviciilor pubtice de interes Iocal

consiliul Local al oragului ungheni, lntrunit in gedinta ordinara, din data dezT augxt2020,

Avdnd in vedere:

-Referahrl de aprobare nr.4130/06.07.2020, privind modificarea statului de functii pentruaparutul de specialitat:.1P^r1ry*-tui oragului ungheni Ji ir r.*i.iil., priii.. ariri.[.j"".r,- H'c'L'nt'23/30-05.2019 privind t olry"ry:a acttitelii'primariei ,.rirrri ureheni, cuaprobarea Structurii organtzatoice, a statului de-funcfii 9i " 
n 

-ritr;Gffi#'r.r* 
aparatul despecialitate al Primarului oragului ungheni qi a serviciiior publice subordonate conJiXrJ'rocal unghenial orasului Ungheni,

- Hotdrdrii consiliului Local nr. 43/07.08.20L7 privind mo,cul de stabilire a salariilor de bazdpentru 
$ctrg"arii publici qi personalul contractual din cadrul Ap";il i. ,ot""1r# al primarului

oragului Ungheni,
In conformitate cu prevederile Legii nr.L53/20-17 Legea -cadru privind salarizarea personaluluiplatit din fonduri publice, cumodllcarile ;"i completdrite ulteioare, prevederile art.4og uiio.lt;, alin (3)lit'b ,din oUG m 57120L9 privind codurl Administrativ cu mooincarile gi completrrile ulterioarq

^..^ -jlsmeiul prevedeilor ut.rz9, arin. (3), li:,rll ,,,t. r36,arin, (l) gi 196, alin. (l), rit. ,,a,, dinoU G 57 12019 privind Codul Administrativ cu modifi cirile'qi compietlrile ulterioare.

norAni.grn:

Art'l (1) Se aprobr modificarea Statului de funclii pentru aparatul de specialitate al primarului
oragului ungheni si al serviciiloq publice de interes local dupd cum urrneazd :

profesional superior

Ungheni ,componenta



- Primarului orasului Ungheni, judetului Mures,

- Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, impozite gi taxe locale,

Adoptata in Ungheni, la data de27 august2020

PRE$EDINTE DE $EDINTA CONTRASEMNEAZA,

P.SECRETAR GENERAL


