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dindindindin 27272727 decembriedecembriedecembriedecembrie 2012201220122012

privindprivindprivindprivind aprobareaaprobareaaprobareaaprobarea modificmodificmodificmodificăăăăriiriiriirii StatuluiStatuluiStatuluiStatului dededede funcfuncfuncfuncţţţţiiiiiiii alalalal aparatuluiaparatuluiaparatuluiaparatului dededede spcialitatespcialitatespcialitatespcialitate
alalalal PrimaruluiPrimaruluiPrimaruluiPrimarului oraoraoraoraşşşşuluiuluiuluiului MiercureaMiercureaMiercureaMiercurea NirajuluiNirajuluiNirajuluiNirajului

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând statul de funcţii, organigrama
aparatului de specialitate al Primarului oraşului Miercurea Nirajului aprobar prin H.C.L. nr. 38/2012,
referatul primarului oraşului Miercurea Nirajului,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) litera “b” din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată

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

HOTHOTHOTHOTĂĂĂĂRRRRĂŞĂŞĂŞĂŞTETETETE

Art.Art.Art.Art. 1111. Cu data de 01 ianuarie 2013 se aprobă modificarea statulului de funcţii al aparatului
de specialitate al Primarului oraşului Miercurea Nirajului, prin transformarea Compartimentului de
secretariat şi arhivă în Compartiment de proiecte cu finanţare internaţională şi transformarea postului
contractual de referent, în funcţia contractuală de inspector de specialitate debutant, cu încadrarea în
numărul maxim de posturi aprobate pentru instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate,
conform anexeinexeinexeinexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.Art.Art.Art. 2.2.2.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul, secretarul
oraşului şi de serviciul de buget-finaţe şi resurse umane.

Art.Art.Art.Art. 3.3.3.3. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş,
Primarului oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică.
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privindprivindprivindprivind aprobareaaprobareaaprobareaaprobarea modificmodificmodificmodificăăăăriiriiriirii StatuluiStatuluiStatuluiStatului dededede funcfuncfuncfuncţţţţiiiiiiii alalalal aparatuluiaparatuluiaparatuluiaparatului dededede spcialitatespcialitatespcialitatespcialitate
alalalal PrimaruluiPrimaruluiPrimaruluiPrimarului oraoraoraoraşşşşuluiuluiuluiului MiercureaMiercureaMiercureaMiercurea NirajuluiNirajuluiNirajuluiNirajului

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând statul de funcţii, organigrama
aparatului de specialitate al Primarului oraşului Miercurea Nirajului aprobar prin H.C.L. nr. 38/2012,
referatul primarului oraşului Miercurea Nirajului,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) litera “b” din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată

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

PROPUNEPROPUNEPROPUNEPROPUNE SPRESPRESPRESPRE HOTHOTHOTHOTĂĂĂĂRRRRÂÂÂÂRERERERE

Art.Art.Art.Art. 1111. Cu data de 01 ianuarie 2013 se aprobă modificarea statulului de funcţii al aparatului
de specialitate al Primarului oraşului Miercurea Nirajului, prin transformarea Compartimentului de
secretariat şi arhivă în Compartiment de proiecte cu finanţare internaţională şi transformarea postului
contractual de referent, în funcţia contractuală de inspector de specialitate debutant, cu încadrarea în
numărul maxim de posturi aprobate pentru instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate,
conform anexeinexeinexeinexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.Art.Art.Art. 2.2.2.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul, secretarul
oraşului şi de serviciul de buget-finaţe şi resurse umane.

Art.Art.Art.Art. 3.3.3.3. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş,
Primarului oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică.
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