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PROMCT DE HOT.f,RARE

Nr.3640/11.05.2021

Privind transformarea unor posturi ii modificarea statului de functii pentru aparatul

de specialitate al primarului oragului Ungheni si al seiviciilor publice de interes local

Primarul oraqului Ungheni, jude{ul Mureg,

Avand h vedere:

Referatul de aprobare nr.3639/1 1.05.2021, privind transformarea unor posturi si
modificarea statului de fiuclii a1 aparanrlui de specialitate al Pdmarului oragului Ungheni , si
al serviciilor publice de interes local,

H.C.L.nr.23l30.05.2019 privind reorganizarea activitdtii Primariei oraqului Ungheni,
cu aprobarea Structurii organizato ce, a statului de funclii li a numirului de personal pentru
aparatul de specialitate al Primarului orafului Ungheni qi a serviciilor publice subordonate
Consiliului local Ungheni al orasului Ungheni,

Hotir6rii Consiliului Local nt. 43/0'7.08.201'7 privind modul de stabilire a salariilor de
bazi pentru funclionarii publici gi personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate
al Primarului oraqului Ungheni,

Raportul final aI examenului de promovare in grad profesional a unor funclionari
prublioi, w.33 59 / 29.04.2021,

In conformitate cu prevederile:

Legii, $,153/2017 Legea -<adru privind salarizarea personalului platit din fondud
publice, cu modificdrile Si completarile ulterioare,

Prevederile art.l4 din Ordinului Presedintelui A.N.F.P. rr.193212009 perftu
aprobarea Regulamentului privind organizarea li desf6tuarea examenului de promovare in
chsi a funclionarilor publici, articol modificai de Odhnr.4'163/2012,

Prevederile art. 409 alin.(l), alin (3) lit. "ai' , art.476 alin.(1) qi (2) lit. "d', on.4'77
alila.(l), afi.478, aft-479 din OUG n 57D019 privind Codul Administrativ cu modificirile 9i
completirile ulteriofi e,

Prevederile art.122 alin.(2) coroborat cu ad.144 alin.(l), din H.G. ff.611/2008 pentru
aprcbarea nomelor privind organizarea ti dezvoltarea carierei funclionadlor publici, cu
modificdrile qi completixile ultedoare,

In temeiul dispoziliilor ali!.l29 alir!.(z) lit;'a'' coroborat cu cele ale alin.(3) lit.,,c", art.
136, alin. (l) prccum Si cele ale art.l96 alin.(l) lit."a" dir O.U.G. nr.5'7 /03-0'7 -2019 privind
Codul administrativ, cu modificirile qi completirile ulterioare,


















