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HOTĂRÂREA NR. 36 

Din 30 iunie 2015 

 

Privind modificarea statului de funcţii şi organigramei pentru aparatul de specialitate al 

Primarului oraşului Ungheni. 

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

2015, 

            Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 7349/2014 privind modificarea statului de funcţii şi a 

organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Ungheni, 

 - Raportul de specialitate al compartimentului resurse umane nr. 7350/2014 privind 

modificarea statului de funcţii  şi a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului 

oraşului Ungheni, 

 - Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.16924/2015 conexat cu 

11289/2015, înregistrat de institutia noastra sub nr.2688/2015  

 - Prevederile art.107, alin.(1) lit.”b” precum şi  art.111 alin.(1) al Legii nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 - 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 

cele 3 comisii de specialitate 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 şi a organigramei aparatului de 

specialitate al Primarului oraşului Ungheni, după cum urmează : 

 Transformarea posturilor de natură contractuală în funcţii publice respectiv: 

 - postul  contractual de execuţie de agent pază I din cadrul Compartimentului Poliţia 

locală ocupat de d-nul Păcurar Sebastian -în funcţie publică de execuţie de poliţist local  III grad 

profesional principal,în cadrul Compartimentului Poliţie Locală, 

 - postul contractual de execuţie de agent pază I  din cadrul Compartimentului Poliţia 

locală ocupat de d-nul Marian Dumitru -în funcţie publică de execuţie de poliţist local III ,grad 

profesional asistent, în cadrul Compartimentului Poliţie Locală, 

 - postul contractual de execuţie de agent pază I din cadrul Compartimentului Poliţia 

Locală ocupat de d-nul Cioban Aurel -în funcţie publică de execuţie de poliţist local III, grad 

profesional asistent, în cadrul Compartimentului Poliţie Locală, 

 - postul contractual execuţie de agent pază I din cadrul Compartimentului Poliţia Locală 

ocupat de d-nul Sita Virgil -în funcţie publică de execuţie de poliţist local III, grad profesional 

asistent, în cadrul Compartimentului Poliţie Locală. 

        (2)  Statul de funcţii - anexa nr.1 şi organigrama - anexa nr.2,  prevăzute în alin. nr.1 fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Ungheni, prin Serv. financiar-contabil. 

            Art.4 Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului judetului Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Serviciului financiar-contabil, 

                     -    Se afiseaza la sediul Primariei orasului Ungheni. 

 

Adoptată în Ungheni, la data de 30 iunie 2015 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 



MOLDOVAN CRINIȘOARA                                  SECRETAR COVRIG DANIELA 

  ________________________                                  ________________________ 


