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HOTĂRÂREA NR. 38 

din 16 iulie 2013 

privind aprobarea organigramei  şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 

oraului Miercurea Nirajului 

  

        Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului întrunit în şedinţa extraodinară din data de 16 iulie 

2013 la care participă un număr de 12 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie; 

Având în vedere: 
- nota de fundamentare nr. 4537/12.07.2013 la Proiectul de Hotărâre prin care se propune 

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului; 

- raportul la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al primarului oraşului Miercurea Nirajului; 

          - avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 25038/15.07.2013, înregistrat la Primăria 

Oraşului Miercurea Nirajului, sub nr. 4569/15.07.2013; 

          - prevederile art. 36 alin. (3) lit. „b” coroborate cu prevederile din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 107 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 4 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor 

măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea 

cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea 

Guvernului ori a ministerelor; 

         În temeiul: 

- prevederilor art.  45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  cu un număr de ___ voturi «pentru»,  

adoptă următoarea; 

 

HOTĂREŞTE 

 

  

Art. 1. Se aprobă organigrama apartului de specialitate al primarului Oraşului Miercurea Nirajului, 

conform Anexei nr. 1. 

Art. 2. Se aprobă statul de funcţii al aparatul de specialitate al primarului oraşului Miercurea 

Nirajului, conform Anexei nr. 2. 

Art. 3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Prin grija secretarului prezenta hotărâre se  va comunica primarului, Instituţiei  Prefectului - 

Judeţul Mureş, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin  afişare. 

 

 

 Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează 

 

               Nagy Imre      Nagy Zsigmond 
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