
                                                                

HOTĂRÂREA Nr.12  
 Din 28.04       2020                                                                                                                   

 privind  transformarea  postului de executie  Sofer microbus  scolar ,  in cadrul   Organigramei și a 
Statului de funcții al aparatului de specialitate  al primarului comunei SINCAI , județul MUREȘ 

 

 Primarul  comunei SINCAI , județul Mureș ; 

Având în vedere :  
        Cererea  d -lui  Margineran Mircea sofer microbus scolar ½ norma  prin care solicita  
incadrarea la norma intreaga datorita volumului de munca, 
         - raport de aprobare  a primarului comunei  înregistrată sub nr.755 din 31 03 2020; 
         -Raportul Compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.756 din 31.03 2020  
          -H.C.L. nr.60/28. 12.2017 privind aprobarea Organigramei și  Statului de funcții al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Sincai; 
          -Prevederile Legii nr 53/2003 privind Codul Munci republicat 
        -Legea nr. 52/2003 privind  transparența decizională  în administrația publică,cu 
modificările și completările ulterioare ; 
         
         În temeiul art. 129 alin.(2),lit”a” și alin.(3),lit.”c” ,art. 196 alin.1) lit”a”din O.U.G. din 
nr.57 din 05.07.2019 privind Codul Administrativ; 
 
                                              H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
           ART.1.  Se aprobă transformarea  postului de executie  Sofer microbus scolar 1/2 norma  ,  in 
cadrul   Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate  al primarului comunei SINCAI , 
județul MUREȘ in post  de Sofer microbus scolar  cu  norma  intreaga  ,  in cadrul   Organigramei și a 
Statului de funcții al aparatului de specialitate  al primarului comunei SINCAI , județul MUREȘ, 
conform anexelor  1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre. 
           ART.2. Primarul comunei   prin compartimentele  de specialitate vor duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre.  
         ART.3. Un exemplar din prezenta hotărâre se va înainta : 
           Instituția Prefectului – Județului Mureș; 

� D-lui primar ; 
� Compartimentul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului ; 
� Se va posta pe site-ul primăriei :www.sincai.ro; 

      
                                                                                            Presedinte de sedinta 
                                                                                        Macavei Petraliana  Rodica  
          Contrasemneaza     
           Secretar general UAT 
         Suciu Ludovica Emilia   
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