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HOTARAREA NR…….. 

Din 05.09.2016 
 

privind aprobarea Structurii organizatorice si a Statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Zagăr 

 
 

Consiliul Local al  Comunei Zagar, 
Avand in vedere  

          - nota de fundamentare  nr. 1261/ 31.08.2016 a Primarului comunei Zagăr 
privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi al numărului de 
personal  al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zagăr, judetul Mures; 

- Avizul nr.  18765/2016 al Agentiei Nationale a   Functionarilor Publici ; 
-prevederile art.107 alin (1) din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor 

publici , cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.XVI din  Legea  nr. 
161/2003, cu modificările şi completările ulterioare 

In temeiul art.45, alin (1),art. 115, alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 
 

HOTARARSTE  
 
 

Art.1. Se aproba statul de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Zagăr, conform anexei nr. 1. 

Art.2. Se aproba organigrama Comunei Zagăr, conform anexei nr.2. 
Art.3. Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.4. Prin grija  secretarul Comunei Zagăr prezenta hotarare se va comunica 

Primarului, Institutiei Prefectului – judetul Mures, ANFP si va fi adusa la cunostinta 
publica prin afisare. 
 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

BURCEA EMIL 
 
 

                                                                                         Avizat  pentru 
legalitate, 

                     Secretar -Onet Cosmina Maria  
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P R O I E C T  

 
HOTARAREA NR…….. 

Din 05.09.2016 
 

privind aprobarea Structurii organizatorice si a Statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Zagăr 

 
 

Primarul Comunei Zagar, 
Avand in vedere  

          - nota de fundamentare  nr. 1261/ 31.08.2016 a Primarului comunei Zagăr 
privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi al numărului de 
personal  al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zagăr, judetul Mures; 

- Avizul nr.  18765/2016 al Agentiei Nationale a   Functionarilor Publici ; 
-prevederile art.107 alin (1) din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor 

publici , cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.XVI din  Legea  nr. 
161/2003, cu modificările şi completările ulterioare 

In temeiul art.45, alin (1),art. 115, alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 
 

P r o p u n e   
 
 

Art.1. Se aproba statul de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Zagăr, conform anexei nr. 1. 

Art.2. Se aproba organigrama Comunei Zagăr, conform anexei nr.2. 
Art.3. Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.4. Prin grija  secretarul Comunei Zagăr prezenta hotarare se va comunica 

Primarului, Institutiei Prefectului – judetul Mures, ANFP si va fi adusa la cunostinta 
publica prin afisare. 
 

 
Primar, 

Prof.Ing. ân ăreanu Cornel Adrian 
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Nr. 1262 / 31.08.2016 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
privind  organigrama si statul de funcţii  din  aparatul de specialitate al Primarului din 

cadrul Consiliului Local al comunei Zagăr 
 
 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. a) coroborat cu prevederile 

alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama şi 

statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor 

publice.  

 Având în vedere cele prezentate mai sus precum şi nota de fundamentare nr.  

1261 / 31.08.2016 a Compartimentului resurse umane, supunem atenţiei Consiliului 

Local Zagăr proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

 

 
 

Primar, 
Prof.Ing. ân ăreanu Cornel Adrian 
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Nr. 1261/31.08.2016 

 
 

      
NOTA DE FUNDAMENTARE 

Privind  organigrama si statul de funcţii din  aparatul de specialitate al Primarului  din 
cadrul Consiliului Local  al comunei Zagăr. 

 
 
 
 
 

                 Având în vedere prevederile art. 107,111,112 alin 1 din  Legea  nr. 

188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi prevederile art.XVI din  

Legea  nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare vă adresăm rugămintea 

de a acorda avizul  privind stabilirea funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate 

al Primarului comunei Zagăr, judeţul Mures.    

Fata de structura avizata cu aviz ANFP nr. 18765/2016, au intervenit 

urmatoarele  modificari: 

- In cadrul Compartimentului stare civila funcția de inspector cls. I, principal, 

studii S se modifica in inspector cls. III, asistent, studii S 

- In cadrul Compartimentului registru Agricol funcția de referent cls. III, 
superior, studii M se modifica in inspector cls. III, asistent, studii M  

- In cadrul Compartimentului Impozite și taxe funcția de inspector cls. I, 

asistent, studii S se modifica in inspector cls. III, asistent, studii S 

 

 

 

                          Primar,                                                             Secretar, 
                Ing. ân ăreanu Cornel Adrian                                    Onet Cosmina Maria   
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RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE  

Privind  organigrama si statul de funcţii din  aparatul de specialitate al Primarului  din 
cadrul Consiliului Local  al comunei Zagăr. 

 
 
 
 
 
 

 

 
        

            Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre   
 

Privind  organigrama si statul de funcţii din  aparatul de specialitate al Primarului  din  
 
cadrul Consiliului Local  al comunei Zagăr. 

 

    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  
VAIDA GHEORGHE                               MARIA COSMINA ONET  
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