ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL UNGHENI
547605, Ungheni, nr. 357
tel/fax:0265-328.112; 328.212,
e-mail: secretar@primariaungheni.ro
HOTĂRÂREA NR. 16
Din 31 martie 2015
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 31 martie 2015,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 1708/24.03.2015, privind modificarea Statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al Primarului oraşului Ungheni,
- Raportul de specialitate al Compartimentului resurse umane nr.1709/24.03.2015 privind
modificarea Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului oraşului Ungheni,
- Prevederile art.64 alin.(2), art.68 alin.(2), art.107 alin.(2) lit. a şi b. din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Văzând proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Ungheni şi avizat favorabil de
cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni,
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „a”, alin. (3), lit. „b”, art. 45, alin.(1) şi art. 115, alin. (1),
lit. ”b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 (1) Se aprobă modificarea Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
primarului oraşului Ungheni, după cum urmează:

- transformarea unor funcţii publice ca urmare a promovării în clasa a unor
funcţionari publici respectiv funcţia publica de referent III grad profesional asistent din cadrul
Serviciului Administraţie publica deţinut de d-na Botoş Anca Maria în consilier I grad
profesional asistent; funcţia publica de referent III , grad profesional asistent din cadrul
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Populaţiei deţinut de d-na Codiţoiu Laura în
consilier I ,grad profesional asistent ; funcţia publica de poliţist local III grad profesional
superior din cadrul Compartimentului Poliţia Locala deţinut de d-nul Bukkosi Laszlo în poliţist
local I grad profesional asistent;
- transformarea unei funcţii publice ca urmare a promovării în grad profesional
a unui funcţionar public respectiv funcţia publica de consilier I ,grad professional asistent din
cadrul Compartimentului Asistenţă socială în funcţie publica de execuţie de consilier I, gradul
profesional principal ;
- transformarea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, cls. I, gradul
profesional superior din cadrul Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriuluiCompartimentul de protecţia mediului şi spaţii verzi, în funcţie publica de execuţie de consilier,
cls. I, gradul profesional debutant;
- transformarea funcţiei publice de execuţie vacante de poliţist local clasa
III,gradul professional superior, în poliţist local clasa III,gradul profesional 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 Prezenta hotarare se comunica:
-

Institutiei Prefectului judetului Mures,

-

Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,

-

Serviciului financiar-contabilitate - Compartimentul resurse umane,

-

Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

- Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni.

Adoptata in Ungheni, la data de 31 martie 2015
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