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HOTĂRÂREA NR. 2

din 25 ianuarie 2012

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului oraşului Miercurea Nirajului

Consiliul  Local  al  Oraşului  Miercurea  Nirajului,  văzând  Procesul  verbal  privind 
desfăşurarea examenului de promovare în clasă a unui funcţionar public din aparatul de specialitate 
al Primarului oraşului Miercurea Nirajului, judeţul Mureş, care este încadrată pe o funcţie publică cu 
nivel  de  studii  inferior  şi  a  absolvit  o  formă  de  învăţământ  superior  cu  nr.  de  înregistrare 
7917/19.12.2011, conform căruia dna Kuron Apollonia a fost admisă la examenul de promovare în 
clasă,  statul  de  funcţii,  organigrama  aparatului  de  specialitate  al  Primarului  oraşului  Miercurea 
Nirajului  şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică, 
programe economico – sociale  – industriale,  buget – finanţe,  administrarea domeniului  public şi 
privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism;

În  conformitate  cu  prevederile  art.  14  din  Ordinul  nr.  1932/2009, pentru  aprobarea 
Regulamentului  privind  organizarea  şi  desfăşurarea  examenului  de  promovare  în  clasă  a 
funcţionarilor  publici,  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; 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Cu data de 01 ianuarie 2012 se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al Primarului oraşului Miercurea Nirajului, în sensul transformării:

- postului de funcţie publică de execuţie, referent de specialitate clasa II, grad profesional 
superior,  treapta de salarizare 3, gradaţia 5 în funcţia publică de execuţie,  consilier  clasa I,  grad 
profesional  principal,  treapta  de  salarizare  3,  gradaţia  5,  în  conformitate  cu  anexa  la  prezenta 
hotărâre.

Art.  2. Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  duse  la  îndeplinire  de  primarul,  secretarul 
oraşului şi referenta contabilă.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica:  Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, Agenţiei  
Naţionale  a  Funcţionarilor  Publici  spre  avizare,  Primarului  oraşului  Miercurea  Nirajului  şi  la 
cunoştinţă publică.
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