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HOTĂRÂREA NR. 33 
 

din 24 septembrie 2008 
 
 

Privind aprobarea modificării statului de funcŃii al Centrului de îngrijire medico – 
social Niraj 

 
 
Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul Directorului Centrului de 

îngrijire medico social Niraj 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 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, art. 36 alin. (3) litera “b” din Legea nr. 
215/2001, privind administraŃia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,  

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 01.09.2008 se modifică statul de funcŃii al „Centrului de Îngrijire Medico – 

Social Niraj”,  prin transformarea postului contractual de contabil gr. II în funcŃia de referent de 
specialitate gr. II. 

Art. 2. Directorul Centrului de îngrijire medico - social Niraj va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului, Centrului de îngrijire medico - social Niraj, celor interesaŃi şi la 
cunoştinŃă publică. 
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