
 

    ROMÂNIA               

    JUDETUL MURES       

    ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

     HOTĂRÂREA NR. 3 
        din 28 ianuarie 2015 

 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Primăriei oraşului 

Miercurea Nirajului 

 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând statul de funcţii, organigrama 

Primăriei oraşului Miercurea Nirajului, Raportul final al concursului de promovare în grad 

profesional imediat superior celui deţinut organizat pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului oraşului Miercurea Nirajului cu nr. de înregistrare 7844/15.12.2014 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. 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 2015 se aprobă modificarea statulului de funcţii al Primăriei 

oraşului Miercurea Nirajului, prin transformarea posturilor, după cum urmează:  

 - din funcţia publică de consilier clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5, în funcţia 

publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5, clasa de salarizare 53, coeficient 

de ierarhizare 3,61 – Compartiment de Achiziţii Publice; 

 - din funcţia publică  de auditor, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2, în funcţia 

publică de auditor, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2, clasa de salarizare 43, coeficient de 

ierarhizare 2,82,– Compartiment de Audit; 

 - din funcţia publică de consilier clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5, în funcţia 

publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5, clasa de salarizare 53, coeficient 

de ierarhizare 3,61 – Compartiment Asistenţă Socială; 

 - din funcţia publică de referent clasa III, grad profesional principal, gradaţia 5, în funcţia 

publică de referent, clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5, clasa de salarizare 30, coeficient 

de ierarhizare 2,05 – Serviciul Buget, Finanţe şi Resurse Umane; 

 - din funcţia publică  de inspector de specialitate, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 

5, în funcţia publică de inspector de specialitate, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5, clasa 

de salarizare 42, coeficient de ierarhizare 2,75– Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor; 

 - din funcţia publică de consilier clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5, în funcţia 

publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5, clasa de salarizare 53, coeficient 

de ierarhizare 3,61- Serviciul Buget, Finanţe şi Resurse Umane; 

 - din funcţia publică de consilier clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5, în funcţia 

publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5, clasa de salarizare 53, coeficient 

de ierarhizare 3,61- Serviciul Buget, Finanţe şi Resurse Umane, în conformitate cu anexa la prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul oraşului şi 

referenta contabilă. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica:  Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică. 

 

Preşedinte de şedinţă           Contrasemnează 

      Oltyán Csaba Attila        Secretar 

              Szentgyörgyi Ildikó 


