ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL UNGHENI
547605, Ungheni, nr. 357
tel/fax:0265-328.112; 328.212,
e-mail: secretar@primariaungheni.ro
HOTĂRÂREA NR. 54
Din 28 octombrie 2014
Privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului
oraşului Ungheni

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 28 octombrie
2014,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.6550/2014 întocmit de catre Primarul orasului Ungheni,
referatul de specialitate nr.5242/2014 întocmit de Serviciul administraţie publică, referatul de
specialitate nr.6551/2014, întocmit de Serviciul financiar contabilitate,
- Prevederile 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,
- Prevederile Legii cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice,
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 socială, protecție copii și comisia de specialitate pentru agricultură, activități
economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism și nefavorabil de comisia de
specialitate juridică și de disciplină, protecție mediu și turism din cadrul Consiliului local
Ungheni,

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 (1) Se aprobă modificarea Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
primarului oraşului Ungheni, după cum urmează :
Compartimentul Deservire:
- postul de muncitor treapta V ,ocupat de d-nul Capraru Nicu, se transformă în
post de muncitor treapta IV.
Compartimentul Cultură:
- postul de bibliotecar treapta II, ocupat de d-na Man Elena Victoria,se transformă
în post de bibliotecar treapta I.
Serviciul Administraţie Publică:
- transformarea postului contractual vacant de consilier gradul II

în post

contractual vacant de consilier debutant.
(2) Statul de funcţii modificat conform prevederilor alin.1 este cuprins în anexa
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul orasului
Ungheni, prin compartimentul resurse umane.
Art.3 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.

Adoptata in Ungheni, la data de 28 octombrie 2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
OGREAN LIVIU
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