
 

 

 

HOTĂRÂREA  nr. 7 

din 25.01.2022 

 

privind aprobarea  modificării și completării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului 

de specialitate al primarului comunei Șincai 

 

Consiliul local al comunei Șincai, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,  

 Analizând 

- Referatul de aprobare nr. 22/04.01.2022 și Raportul de specialitate nr. 23/04.01.2022, la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea  modificării și completării Organigramei și a Statului de funcții 

al aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai; 

- avizul comisiilor de specialitate; 

- Anunțul cu privire la asigurarea transparenței decizionale nr. 24/04.01.2022; 

-Adresa Instituției Prefectului Județul Mureș nr. 5743/SVII/26.04.2021, înregistrată la 

registratura Primăriei Comunei Șincai sub nr. 1213/26.04.2021 prin care s-a comunicat faptul că 

Primăria Comunei Șincai poate dispune de un număr maxim de 22 de posturi pentru funcționarea 

aparatului de specialitate; 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al comunei Șincai nr. 9 din 15.02.2021 privind aprobarea 

modificării și completării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Șincai; 

- Art. 405, art. 407, art. 408, art. 409 și art. 554 alin. (7) și alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 7 din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată cu modficările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 53 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 6 alin. (1), alin. (2) și următoarele din Norma din 2007 GENERALE de apărare împotriva 

incendiilor, aprobată prin Ordinul nr. 163/2007; 

-  Art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat 

cu art. 136 din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În conformitate cu prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. c), ale art. 139 

alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a) precum și ale art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Începând cu data prezentei se aprobă modificarea și completarea Organigramei și Statul 

de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai, județul Mureș, conform Anexei nr. 

1, respectiv Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2 – (1) Se aprobă înfințarea funcției publice de execuție de referent, clasa a  III - a, grad 

profesional debutant, în cadrul Compartimentului Agricol, Cadastru, Urbanism și Relații Publice. 
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(2) Se aprobă transformarea funcției publice de execuție de Inspector, grad profesional asistent, 

din cadrul Compartimentului Agricol, Cadastru, Urbanism și Relații Publice, în funcția publică de 

execuție de Inspector, grad profesional debutant.  

Art.3. – (1) Se aprobă înfințarea postului de natură contractuală de execuție de șofer 

buldoexcavator (buldoexcavatorist), treaptă profesională I,  în cadrul Compartimentului Administrativ. 

(2) Se aprobă înfințarea postului de natură contractuală de execuție de muncitor necalificat, 

treaptă profesională I,  în cadrul Compartimentului Administrativ. 

(3) Se aprobă înfințarea postului de natură contractuală de execuție de Inspector (Șef S.V.S.U.), 

treaptă profesională I,  în cadrul Compartimentului Administrativ. 

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c din O.U.G nr. 57/2019, Partea I 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi a art. 3, alin. (1) din Legea 

nr. 554/2004 privind legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de 

legalitate. 

Art.5. Primarul comunei Șincai va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 

intermediul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului 

general U.A.T Șincai, delegat, Prefectului Județului Mureș, Primarului comunei Șincai, 

Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice și Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici, și se publică pe pagina de internet a instituției www.primariasincai.ro . 

  

Contrasemnează,                                                                                              Președinte de ședință, 

p. SECRETAR GENERAL U.A.T                                                              NEGREA ALEXANDRU 

ONAC DAN – CRISTIAN 
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