
nouAnra
JUDETTJL MIJRE$

PRIMARUL ORASULUI UNGIIENI

e-mail : orimar@rrimariaunqheni'ro

Nr.r5l5/25.02.2021

ANTJNT

in conformitate cu pr evedeile Legprr.52D003 ,privind aansparenla decizionali in

adminisha{ia public'. aducem la cunoqtintd public6' ini}ierea "Proiechrlui de hofixaxe pdvind

modificarea Statului de fimclii pentu aparahrl de spacialitate al primarului ora5ului Ungheni

qi al serviciilor publice de interes loaal" umrand ca proiectul si fie supus dezbaterii li
aprobarii in ledinla Consiliului local al oragului Ungbeni.

Primar,

Prodan VictorI
M
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ROMANIA
JUDETW MURE$

PRIMARUL ORA$ULUI UNGHENI
47605 nr 157 teVfar:0265-328. I I

e-mail: primar@primadaungheni.ro

PROIECT DE HOTARARE

Nr.1514125.02.2n21

Privind modilicarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului

oragului Ungheni si al serviciilor publice de interes local

Primarul oraqului Ungheni, judetul Mure;'

Avand in vedere:

-Referatul de aprobare m.1513/25.02.2021, pilvnd modificarea statului d€ funclii

pentru aparatul de specialilate al Primarului oraqului Ungheni si al serviciilor publice de

interes local,

- H.C.L.nI.23l30.05.2019 privind reorganizarea activitdtii Primariei oraqului Ungheni'

cu aprobarea Structurii organizatorice, a statului de funclii fi a numirului de peNonal pentru

aparatul de specialitate aL Primarului oragului Ungheni ti a serviciilor publice subordonate

Consiliului local Ungheni al orasului Ungheni,

- Hotirarii ConsiliuluiLocal t. 43/07.08.2017 privind modul de stabilirc a salariilor

de baza pentu flnclionadi publici qi personalul contxactual di[ cadrul Apantului de

specialitate al Primarului ora5ului Ungheni.

In confomitate cu prevederile Legli nr.l53/2017 Legea -cadru privind salarizarea

personalului platit din fonduri publice, cu modifrcdrile qi cornplet?irile ulterioare, prevederile

utt. +OS alo.1t), alin (3) lit.b din OUG ri 5'712019 privind Codul Administrativ cu

modifi cirile Ei complettuile ulterioarc,

in temeiul prevederilor art.129, alin. (3), lit. ,,c" ,art. 136, alin (1) $i 196, alin (1), lit'

,,a'' dlr't OUG 57 DOf9 privind Codul Administativ cu modificdrile fi completirile ultedoaxe'

PROPUN SPRE APROBARE:

Art.l (1) Modificarea Statului de functii penfu aparatul de specialitate al primarului

oragului Ungheni si al serviciilor publice de interes local dupa cum urmeazd :

-transforEarea funcfiei publice vacante de Consilier , clasa I' grad

profesional principal (ID 53?406) din cadrul Serviciului Administratie Publici in

Consilier , clasa I, grad profesional debutant.

-transformarea funcf.iei publice vacante de Cotrsilier , clasa I, grad

profesional superior (ID 422548) dit cadrul Serviciului AdmiEistratie Publici in

referent, clasa III, gtad profesional debutant.



(2) Statul de firnclii modificat confom gevederilor alin'l esle cutrxirc in anexa nr'I

care fac€ parte integrant?i din prezentul proiect de hoErire.

Primrr,



PRIMARUL ORA$I]LUI IJNGHENI

ROM/INIA
JUDETUL MIJRE$

Nt.1513 125.02.2021

Referat de aProbare

Privind modilicarea statului de funcfii pentru aparatul de specialitate al primarului

oratului Ungheni ri al serviciilor publice de interes local

vdzand refeiatul intocmit de sef serviciu Administralie Pubtcn prin care solicita

transfomarea unor posturi vacante din cadrul serviciului Administratie publicd ,

Analizand situatia posturilor 5i necesitatea acestor hansformad, existenla volumului

mare de munci din cadrul acestui serviciu , se impune transformarea urmatoarelor posturi:

-tansfomarea firncliei publice vacante de Consilier , clasa I, gad profesional

principal din cadml Serviciului Administratie Publici in Consilier , clasa I, grad profesional

debutant.

-tansformarca funcliei publice vacante de Consilier, clasa I, grad profesional

superior din cadrul Serviciului Administratie Pubtca il referent , clasa III, grad profesional

debutant.

Propunem transformarea acestor posturi pentru a permite tinerilor absolvenli

DarticiDarea lor la concursurile de recrutarc din cadrul institutiei noastre

Primar,


