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HOTĂRÂREA NR. 17 

Din 22 martie 2016 

 

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 22 martie 

2016, 

 Având în vedere:  

 Referatul de aprobare  nr. 1682/15.03.2016, privind modificarea Statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al Primarului oraşului Ungheni, 

  Raportul de specialitate al Serviciului financiar contabilitate nr. 1683/15.03.2016, privind 

modificarea  Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului oraşului Ungheni, 

            Vazand proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni și avizat favorabil de 

Comisia de specialitate pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea 

teritoriului și urbanism și de către Comisia de specialitate juridică și de disciplină, protecția 

mediu și turism și nefavorabil de către Comisia de specialitate pentru activități social-culturale, 

culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, 

Prevederile art.107 alin.(2) lit.” b” din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

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: 

- transformarea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, cls. I, gradul 

profesional superior din cadrul Serviciului financiar contabilitate, în funcţie 

publica de execuţie de consilier, cls. I, 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 hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului - județul Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Serv. financiar contabilitate - resurse umane, 

- Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

   

Adoptata in Ungheni, la data de 22 martie 2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 

       FECHETE IOAN                                             SECRETAR COVRIG DANIELA 

  ________________________                                  ________________________ 


