
 

                  PROIECT DE HOTĂRÂRE  

R O M A N I A              Avizat pentru legalitate    

JUDEŢUL MUREŞ                                 Secretar general al UAT                                                             

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ          jrs. Bor Adela Bianca  

CONSILIUL LOCAL,  

 

 

 

 

H O T Ă  R  Â  R  E A   nr.  …                                                

Din   ………………………. . 2021 

 
Privind  modificarea si completarea Anexei nr. 2 din HCL nr. 72 din 24.11.2020  

privind aprobarea modificarii si completarii Organigramei si a Statului de Functii al 

Aparatului de specialitate al primarului comunei Sancraiu de Mures, ca urmare a 

promovării în grad profesional a doi funcționari publici                                          

 

 

Consiliul local al comunei Sâncraiu de Mureş, întrunit în şedinţa  ordinară de lucru, din 

………………..; 

Având în vedere: 

-Referatul de specialitate nr.8335 din 25.05.2021a Compartimentului Resurse Umane, 

-Raportul de aprobare  nr.8333 din 25.05.2021 a domnului Primar Budian Petru Ionut , 

 -Ținând cont de prevederile art.129 alin.2) lit.a) si alin.3)  lit.c),art.478 alin.1-3,art.479 

si 618 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,republicat cu modificările ulterioare, 

 -HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea 

carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”a” și alin.(3) lit”c”,art.196 alin(1) lit ”a” , 

art.197 alin.(1)din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,republicat  cu modificările 

și completările ulterioare : 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNCRAIU DE MUREȘ  

H o t ă r ă ş t e : 

 
 

ART.1. Se aprobă modificarea si completarea Anexei nr. 2 din HCL nr. 72 din 

24.11.2020  privind aprobarea modificarii si completarii Organigramei si a Statului de Functii 

al Aparatului de specialitate al primarului comunei Sâncraiu de Mures, ca urmare a 

promovării în grad profesional a doi dintre funcționarii publici, conform Anexei nr. 1 care 

face parte din prezenta hotarare. 
 

ART.2 Cu data adoptării prezentei se revocă orice alte dispoziții contrare. 

 

ART.3. Primarul comunei Sâncraiu de Mureș va duce la îndeplinire prevederile  

prezentei hotărâri prin Compartimentul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului . 

 

ART.4.   Prezenta hotărâre se comunică : 

➢ Instituției Prefectului județului Mureș în vederea exercitării controlului cu privire la 

legalitatea 



➢ Primarului Comunei Sâncraiu de Mureș 

➢ Compartimentului Resurse Umane 

  

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ, 

..................................................... 

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ , 

                            Secretarul General al  Comunei SÂNCRAIU DE MUREȘ 

                                          Bor Adela Bianca                                                  

 

 

 

 

 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Sâncraiu de  Mureș în ședința ordinară din 

.............,cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu un număr de .. pentru,....abțineri și ... 

împotrivă,din totalul de 15 consilieri locali in funcție și .... consilieri locali prezenti la sedintă.  
 

 

 

 

 

                                    INIȚIATOR PROIECT  

                              BUDIAN PETRU- IONUȚ - PRIMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după 

îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.139 – 140 din OUG.57/ 05.07.2019 privind Codul administrativ 

 

 
 

 

 

 

 

 


