
 
    ROMÂNIA               
    JUDETUL MURES       
    ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 
    CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 32 

 
din 24 septembrie 2008 

 
Privind aprobarea modificării statului de funcŃii al Primăriei 

oraşului Miercurea Nirajului şi al statului de funcŃii al asistenŃilor persoanelor cu handicap 
 
Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul dlui viceprimar al oraşului 

Miercurea  Nirajului, statul de funcŃii şi organigrama Primăriei oraşului Miercurea Nirajului şi al 
asistenŃilor persoanelor cu handicap, cererea cu nr. de înregistrare 6147/2008 a doamnei Cengher 
Monica, domiciliată în satul Lăureni nr. 53, avizul nr. 8502/18507 din 22.09.2008 al DirecŃiei 
JudeŃeane de AsistenŃă Socială Mureş şi Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 3452 din 
28.03.2007, eliberat pentru domnul Boer Miklos şi avizul favorabil al comisiei de specilitate pentru 
administraŃie publică locală, juridică, programe economico – sociale – industriale, buget – finanŃe, 
administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiŃii locale, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative  
nr. 106 din 09.01.2007, pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor 
economici care au obligaŃia de a angaja cel puŃin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu 
atribuŃii în domeniul apărării împotriva incendiilor, Legea nr. 448/2006, privind protecŃia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, 
republicată, H.G. nr. 427/2001 privind aprobarea Normelor metodologice privind condiŃiile de 
încadrare, drepturile şi obligaŃiile asistentului personal al persoanei cu handicap, art. 36 alin. (3) 
litera “b” din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, republicată, O.G. nr. 10/2008, privind nivelul salariilor de bază şi al altor 
drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 24/2000 
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi 
personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire 
a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaŃiilor pentru persoane care ocupă funcŃii de 
demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi 
ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată. 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Cu data de 1 octombrie 2008 se aprobă modificarea statului de funcŃii al Primăriei 
oraşului Miercurea Nirajului prin înfiinŃarea unui post contractual de referent II cu atributii în 
domeniul apărării împotriva incendiilor şi şofer, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu data de 01 octombrie 2008 se aprobă modificarea statului de funcŃii al asistenŃilor 
persoanelor cu handicap, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul, secretarul 
oraşului şi referenta contabilă. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinŃă publică. 

 
   Preşedinte de şedinŃă         

                     

   Barabás Loránt       Contrasemnează 

   

                                 Secretar 

 

                     Nagy Zsigmond 


