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                                                            H O T Ă R Â R E A  NR.35 

                                                                   din 16 august 2010 

 
privind stabilirea numărului de posturi,conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010,modificarea organigramei    

                                   şi statului de funcţii aferente aparatului de specialitate al Primarului comunei Cheţani, 

 

                             Consiliul local al comunei Cheţani, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, 

                           Analizând  Expunerea de motive nr.2630 din 11 august 2010 a secretarului UAT cu privire 

la stabilirea numărului de posturi, modificarea organigramei şi a statului de funcţii aferente aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Cheţani, 

                          În aplicarea  prevederile  art.III-VI  din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr.63/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,precum şi stabilirea 

unor măsuri financiare,  

                         Având în vedere  Ordinul Prefectului – Judetul Mureş  nr.251/09.07.2010 privind stabilirea 

numărului maxim de posturi a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale din judetul  Mureş pentru anul 2010, 

                         Având în vedere avizul Agenţiei Nationale a Funcţionarilor Publici privind funcţiile publice 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cheţani,comunicat nouă  cu adresa 

nr.489209/22.07.2010 

                          În conformitate cu prevederile art.107,art.111,art.112 (1) din Legea nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici,republicată,cu modificările ulterioare, şi cele ale art.XVI din Legea 

nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi în 

mediul de afaceri,prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 

                          Potrivit prevederilor Legii – cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, ale OUG nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii 

de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora,precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, 

                          Raportul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 

Cheţani, 

                           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”a”, 45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                                                h o t ă r ă ş t e: 

                         Art.1. Se aprobă pentru anul 2010  un număr maxim de 22 posturi al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Cheţani. 

                        Art.2. Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei 

Chetani,conform anexei nr.1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                        Art.3. Se aprobă statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei 

Cheţani, conform anexei nr.2. care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                        Art.4. Cu data prezentei se abrogă hotărârea Consiliului Local nr.32/29 iunie 2010 privind 

modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cheţani. 

                       Art.5. De executarea prevederilor prezentei hotărâri răspunde primarul împreună cu secretarul 

comunei prin compartimentul financiar contabil, impozite şi taxe din cadrul primăriei. 

                      Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului – Judetul Mures 

- Primarului comunei Chetani 

- Compartimentul financiar contabil,impozite şi taxe 

- Spre afişare 
 

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                      CONSILIER 

                                 Pantea Gheorghe                                                           CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                                 SECRETAR 

                                                                                                                                Crefelean Ioan 

 

 
Red./Dact.C.I. 

Prezenta hotărâre a fost votată cu votul a 11 consilieri din numărul total de 11 consilieri prezenţi la şedinţă. 


