
ROMÂNIA                                                                                                                  ANEXA  Nr.1 
JUDE UL MUREŞ 
COMUNA  ZAGAR                            PROIECT                                                                              
CONSILIUL LOCAL  

 

H O T  R Â R E A   Nr. ........... 
din 16.07.2013 

privind aprobarea num rului de personal , a organigramei şi statului de func ii pentru  aparatul de 
specialitate al primarului comunei ZAGAR jude ul Mureş 

 
 

Consiliul local al comunei ZAGAR jude ul Mureş 
 V zând Expunerea de motive nr..1079 /16.07.2013 privind aprobarea num rului de 
personal , a organigramei şi statului de func ii pentru  aparatul de specialitate al primarului 
comunei Zagar, jude ul Mureş 
           Tinând cont de prevederile Ordonan ei de Urgen  nr. 77/2013  pentru stabilirea unor 
m suri privind asigurarea func ion rii administra iiei publice locale , a num rului de posturi şi 
reducerea cheltuielilor la institu iile şi autorit ile publice din subordinea ,sub autoritatea  sau în 
coordonarea Guvernului ori a ministerelor. 
          În conformitate cu prevederile art.107 art. 111 şi  art.112 (1) din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul func ionarilor publici, republicat , cu modific rile ulterioare, şi cele ale art.XVI din 
Legea nr.161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea 
demnit ilor publice, a func iilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanc ionarea 
corup iei, 
 Potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitar  a personalului 
pl tit din fonduri publice,  
 În temeiul dispozi iilor art.36 alin. 2, lit .”a”, alin 3 lit „b”  , ale  art.45 alin (1) şi ale 
art.115 alin.1lit „b” din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public  local , republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare, 
 

 h o t  r  ş t e : 
  

Art.1. Se aprob  organigrama şi statul de func ii pentru  aparatul de specialitate al primarului 
comunei Zagar, jude ul Mureş cu un num r de  13  posturi , conform anexelor nr. 1 şi nr.2 care 
fac parte integrant  din prezenta hot râre. 
Art.2. Cu data prezentei  se abrog  Hot rârea Consiliului local al comunei Zagar,jude ul Mureş 
nr. 8 / 20.07.2012  de aprobare a organigramei şi statului de func ii pentru  aparatul de 
specialitate al primarului comunei Zagar, jude ul Mureş 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se îns rcineaz   primarul comunei Zagar. 
 
 
       PRIMAR 
 Cornel Adrian Ț NȚ REANU  

 
AVIZAT 

pentru legalitate 
      SECRETAR, 

Maria Cosmina ONET  
 

 
 
 



 
ROMÂNIA                                                                                                                   
JUDE UL MUREŞ 
COMUNA  ZAGAR                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL  

 

H O T  R Â R E A   Nr. ........... 
din 23.07.2013 

privind aprobarea num rului de personal , a organigramei şi statului de func ii pentru  aparatul de 
specialitate al primarului comunei ZAGAR jude ul Mureş 

 
 

Consiliul local al comunei ZAGAR jude ul Mureş 
 V zând Expunerea de motive nr..1079 /16.07.2013 privind aprobarea num rului de 
personal , a organigramei şi statului de func ii pentru  aparatul de specialitate al primarului 
comunei Zagar, jude ul Mureş 
           Tinând cont de prevederile Ordonan ei de Urgen  nr. 77/2013  pentru stabilirea unor 
m suri privind asigurarea func ion rii administra iiei publice locale , a num rului de posturi şi 
reducerea cheltuielilor la institu iile şi autorit ile publice din subordinea ,sub autoritatea  sau în 
coordonarea Guvernului ori a ministerelor. 
          În conformitate cu prevederile art.107 art. 111 şi  art.112 (1) din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul func ionarilor publici, republicat , cu modific rile ulterioare, şi cele ale art.XVI din 
Legea nr.161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea 
demnit ilor publice, a func iilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanc ionarea 
corup iei, 
 Potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitar  a personalului 
pl tit din fonduri publice,  
 În temeiul dispozi iilor art.36 alin. 2, lit .”a”, alin 3 lit „b”  , ale  art.45 alin (1) şi ale 
art.115 alin.1lit „b” din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public  local , republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare, 
 

 h o t  r  ş t e : 
  

Art.1. Se aprob  organigrama şi statul de func ii pentru  aparatul de specialitate al primarului 
comunei Zagar, jude ul Mureş cu un num r de  13  posturi , conform anexelor nr. 1 şi nr.2 care 
fac parte integrant  din prezenta hot râre. 
Art.2. Cu data prezentei  se abrog  Hot rârea Consiliului local al comunei Zagar,jude ul Mureş 
nr. 8 / 20.07.2012  de aprobare a organigramei şi statului de func ii pentru  aparatul de 
specialitate al primarului comunei Zagar, jude ul Mureş 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se îns rcineaz   primarul comunei Zagar. 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA 
MOLDOVAN VIRGIL GICU  

 
AVIZAT 

pentru legalitate 
      SECRETAR, 

Maria Cosmina ONET  
 

 
 



 
 
ROMANIA          ANEXA  
JUDETUL MURES  
COMUNA ZAGAR 
 

REFERAT  DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotarire privind aprobarea num rului de personal , a organigramei şi statului de 
func ii pentru  aparatul de specialitate al primarului comunei Zagar, jude ul Mureş 

 
 

 

       În conformitate cu prevederile Ordonan i de Urgenta a Guvernului nr. 77 din  29 iunie 2013    

numarul de posturi se stabilesc pentru fiecare  institu ie public  prin hot râre de consiliu local la 

propunerea primarului in baza avizului Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici Bucuresti. 

      Conform prevederilor Legii nr. 188/1999, republicat , structura organizatoric  trebuie s  respecte 

anumite cerinte privind num rul de func ii publice in vederea constituirii compartimentelor si o 

repartizare echilibrata in organigrama. 

     Num rul de posturi bugetate  este de 13 din care posturi ocupate şi temporar ocupate 9,5  şi 3,5 

posturi  vacante.         

  In conformitate cu cele de mai sus si cu respectarea prevederilor legale in domeniu, a fost intocmit   

o noua documentatie privind func iile publice si  contractuale, un nou Stat de func ii si o noua 

Organigram  pe  care vi le înaint m.  

 

 

 

 

Zagar la  16 iunie 2013 

Compartiment resurse umane  
Inspector  

MURESAN RAZVAN IOAN   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 

la proiectul de hotarire privind aprobarea num rului de personal , a organigramei şi 
statului de funcţii pentru  aparatul de specialitate al primarului comunei Zagar, judeţul 

Mureş 

 
 
 

            Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre 
privind aprobarea numărului de personal , a organigramei şi statului de 
funcţii pentru  aparatul de specialitate al primarului comunei Zagar, judeţul 
Mureş  .    

  Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia 
publica locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat compartimentul 

de resort  este deacord cu propunerea facuta de  catre primarul comunei.  
 

 
  

SECRETAR 

ONET MARIA COSMINA  
 

 

 

 

 

 

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotarire privind aprobarea num rului de personal , a 
organigramei şi statului de funcţii pentru  aparatul de specialitate al 

primarului comunei Zagar, judeţul Mureş 

 

 

            Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre 
privind aprobarea numărului de personal , a organigramei şi statului de 
funcţii pentru  aparatul de specialitate al primarului comunei Zagar, judeţul 
Mureş  .     

    Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind 
administratia publica locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat 
comisia de specialitate  este deacord cu propunerea facuta de  catre 
primarul comunei.  

  

 

 
PRESEDINTELE COMISIEI DE       SECRETAR 

SPECIALITATE  

STOICA ALIN EUGEN          MARIA COSMINA ONET  
 
 
 
 


	H O T Ă R Â R E A   Nr. ...........
	AVIZAT
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	AVIZAT


