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HOTĂRÂREA NR. 35 

Din 30 iunie 2014 

 

privind aprobarea modificării organigramei, şi a statului de funcţii  al aparatului de 

specialitate al primarului orasului Ungheni 

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30 iunie 

2014, 

 Având în vedere expunerea de motive nr. 2629/2014,  întocmită de catre Primarul 

orasului Ungheni a referatului de specialitate nr.2630/2014, întocmit de compartimentul  

urbanism şi amenajarea teritoriului, a referatelor nr.2631/2014 respectiv, nr.4094/2014 întocmite 

de   Compartimentul resurse umane, Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.23268 

conexat cu nr.17736, înregistrat de instituţia noastră sub nr.3729 din 10.06.2014, privind funcţiile 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ungheni, 

 Văzând proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Ungheni şi avizat favorabil de 

comisia de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, 

muncă și protecție soacială, protecție copii din cadrul Consiliului local Ungheni, 

În conformitate cu  prevederile: 

- Art.45 din  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării  lucrărilor de construcţii, 

republicată, 

-Art.107 alin.(1) din Legea nr.188/1991 privind Statutul funcţionarilor publici 

,republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-Art. 63-65 din Legea nr.188/1991 privind Statutul funcţionarilor publici ,republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare coroborate cu  art 125-128 din H.G.nr.611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare,  



-Art.4 alin.(2) de la pct.L al cap.II,anexa nr.I la Legea-cadru nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,  

- Art 41-43 de la Titlul II al Hotărârii nr 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru 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 contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „a” coroborat cu alin. (3), lit. „b”, art. 45, alin. (1)  și art. 

115, alin. (1). lit. „b” din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului oraşului Ungheni,după cum urmează: 

a)  organizarea Serviciului de Urbanism şi amenajarea Teritoriului în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului oraşului Ungheni. 

b) transformarea următoarelor posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

oraşului Ungheni: 

La  Serviciul financiar contabilitate: 

 - postul de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de d-na Băcioiu 

Angelica, se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional superior. 

    La Compartimentul taxe şi impozite locale: 

 - postul de consilier,clasa I,gradul profesional principal, ocupat de d-na Macarie Rodica, 

se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional superior. 

 - postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de d-na Nistor Adriana 

Adina, se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional principal. 

    La Compartimentul asistenţă socială: 

 - postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de d-na Avram Ramona 

Nedelea, se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional principal. 



 - postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de d-na Botoş Maria 

Ioana, se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional principal. 

                La Compartimentul de protecţia mediului şi spaţii verzi: 

      - postul de consilier,clasa I, gradul profesional principal,ocupat de d-na Culcear  Simona 

se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional superior 

   La Compartimentul de protectie civilă PSI şi protecţia muncii: 

       - postul de consilier,clasa I,gradul profesional asistent, ocupat de d-nul Porime Ioan 

Sorin, se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional principal. 

               La  Serviciul administraţie publică: 

 - postul de secretar-dactilograf II(studii medii), ocupat de d-na Szakacs Jolan, se 

transformă în post de consilier gradul II (studii superioare). 

    La  Serviciul financiar-contabilitate: 

-posul de casier treapta II ,ocupat de d-nul Serban Ioan,se transformă în post de 

casier treapta I. 

 c) stabilirea unui post de consilier gradul  II în cadrul Serviciului de administraţie publică 

cu atribuţii în domeniul elaborării programelor de colaborare cu alte primării  din ţară şi din  

străinătate, asigurarea, organizarea şi coordonarea tuturor activităţilor de protocol, a întrunirilor 

oficiale organizate de primărie, redactarea lucrărilor de secretariat. 

 Art.2 Modificările şi completările menţionate la art.1 sunt prevăzute în Anexele nr.1 şi 2, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul orasului 

Ungheni, prin compartimentul resurse umane. 

            Art.4 Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului judetului Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Serviciului financiar-contabil, 

- Compartimentului resurse umane, 

                     -    Se afiseaza la sediul Primariei orasului Ungheni. 

 

Adoptată în Ungheni, la data de 30 iunie 2014 

 



 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 
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