
 

 

ROMÂNIA                                        

JUDEŢUL MUREŞ                                  

ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 

CONSILIUL LOCAL                                           

 

 

HOTĂRÂREA NR. 40 
 

Din 07 iulie 2015 
 

 
privind aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate 

al  primarului oraşului pentru anul 2015 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Miercurea Nirajului, judeţul Mureş; 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului oraşului Miercurea Nirajului, în calitate de 

iniţiator al proiectului de hotărâre ; 

Analizând raportul de specialitate al Serviciului de buget-finanţe şi resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al  primarului;       
Având în vedere structura organizatorică a instituţiei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 

oraşului Miercurea Nirajului nr. 24/2014;    

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 7.660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 

elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice ; 

Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

oraşului Miercurea Nirajului: 

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera a), ale alin. (9)  şi ale art. 115, alin. (1), litera b) 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare ;           

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;       

   

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al 

primarului oraşului Miercurea Nirajului pentru anul 2014, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din  

prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Primarul oraşului Miercurea Nirajului, în calitate de ordonator principal de credite va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Agenţiei 

naţionale a Funcţionarilor publici, Primarului Oraşului Miercurea Nirajului, Serviciului de buget-

finanţe şi resurse umane şi la cunoştinţă publică. 
 

Presedinte de sedinta                 Contrasemneaza 

Keresztesi Erno Barna     Secretar – Szentgyorgyi Ildiko 
 


