
                                                HOTĂRÂREA NR                                                                                         
                                          DIN 28.0CTOMBRIE 2019  

Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate  al 
primarului comunei SINCAI , județul MUREȘ. 

           Consiliul Local al comunei SINCAI , județul Mureș ,întrunit în ședința ordinară din  luna 
octombrie 2019 ; 

            Având în vedere : 
-expunerea de motive a primarului comunei  înregistrată sub nr.2538 din 17.10.2019; 
-Raportul Compartimentului Resurse Umane  înregistrat sub nr. 2539 din 17.10  2019  
-H.C.L. nr.60/26.07.2017 privind aprobarea Organigramei și  Statului de funcții al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Sincai; 
 -Prevederile  Legii nr. 188 /1999 ,privind Statutul funcționarilor publici republicată(r2),cu 
modificările și completărilor  ulterioare ; 
 -Legea nr. 52/2003 privind  transparența decizională  în administrația publică,cu modificările și 
completările ulterioare ; 
- art.507,art.610 ,art.611 din O.U.G.  nr.57 din 05.07.2019 privins Codul Administrativ  
-art.III din O.U.G. Nr. 63/2010 pentru modificarea  și  completarea  Legii nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare ; 
-Legea- cadru nr. 153 /2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
-avizul favorabil al  comisiilor din cadrul consiliului .local,. ; 
             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  Organigrama  și Statul de funcții ale aparatului de specialitate  al 
primarului comunei  SINCAI județul Mureș ,pe anul 2019, conform anexelor  1 si 2 care fac parte 
integranta din prezenta hotărâre. dupa cum urmeaza ; 
                 Se stabileste functia  publica specifica de *secretar general al unitatii administrative-

teritoriala*prin transformarea functiei publice de secretar al unitatii administrative teritoriale*din  
organigrama si statul dfe functii ale aparatului de specialitate  a Primarului comunei Sincai. 
 
  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 ; 
� Biroul Financiar  Contabil  și Achiziții Publice ; 
� Se va posta pe site-ul primăriei :www.sancraiums.ro; 

      
                                                                          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   
                                                                                   FARCAS  PETRU 
         Contrasemneaza     
           Secretar  
Suciu Ludovica Emilia                                                          

                         

 

 
ROMÂNIA   
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA  ŞINCAI 
Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   
Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 

  

     



 
                                               PROIECT DE  HOTĂRÂRE                                                                                    
                                                DIN  17 0CTOMBRIE 2019  

Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate  al 
primarului comunei SINCAI , județul MUREȘ. 

 Primarul  comunei SINCAI , județul Mureș ; 

Având în vedere : 
         - raport de aprobare  a primarului comunei  înregistrată sub nr.2538 din 17.10.2019; 
         -Raportul Compartimentului Resurse Umane  înregistrat sub nr. 2539 din 17.10  2019  
          -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. 188 /1999 ,privind Statutul funcționarilor publici republicată(r2),cu 
modificările și completărilor  ulterioare ; 
          -Legea nr. 52/2003 privind  transparența decizională  în administrația publică,cu modificările 
și completările ulterioare ; 
         - art.507,art.610 ,art.611 din O.U.G.  nr.57 din 05.07.2019 privins Codul Administrativ  
-art.III din O.U.G. Nr. 63/2010 pentru modificarea  și  completarea  Legii nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare ; 
        -Legea- cadru nr. 153 /2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
-avizul favorabil al  comisiilor din cadrul consiliului .local,. ; 
   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  Organigrama  și Statul de funcții ale aparatului de specialitate  al 
primarului comunei  SINCAI județul Mureș ,pe anul 2019, conform anexelor  1 si 2 care fac parte 
integranta din prezenta hotărâre.,dupa cum urmeaza ; 
                 Se stabileste functia  publica specifica de *secretar general al unitatii administrative-

teritoriala*prin transformarea functiei publice de secretar al unitatii administrative teritoriale*din  
organigrama si statul dfe functii ale aparatului de specialitate  a Primarului comunei Sincai. 
  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 ; 
� Biroul Financiar  Contabil  și Achiziții Publice ; 
� Se va posta pe site-ul primăriei :www.sincai.ro; 

      
                                                                                            PRIMAR 
                                                                                  HUZA GRIGORE  
         Contrasemneaza     
           Secretar  
Suciu Ludovica Emilia   
 
    

                           

 

 
ROMÂNIA   
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA  ŞINCAI 
Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   
Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 

  

     



 
   COMUNA  SINCAI                                                   

 nr.2538 din 17.10.2019; 
 
 

 
 

RAPORT  DE APROBARE 
Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate  al 

primarului comunei SINCAI , județul MUREȘ. 
 
 

 Primarul  comunei SINCAI , județul Mureș ; 

     Având în vedere  modificari legislative prevazute de O.U.G.  nr.57 din 05.07.2019 
privind Codul Administrativ,conform art 518 alin 1 lit c ,art 610 precum si 611 din 
O.U.G.  nr.57 din 05.07.2019 privind Codul Administrativ se impun modificari ale  
structurii  organizatorice a Primariei Sincai  astefel                 
 Se stabileste functia  publica specifica de *secretar general al unitatii 

administrative-teritoriala*prin transformarea functiei publice de secretar al unitatii 

administrative teritoriale*din  organigrama si statul dfe functii ale aparatului de 

specialitate  a Primarului comunei Sincai. 

 

       Iar d-na  Suciu Ludovica Emilia  care in prezent  ocupa functia publica  generala 
de secretar U.A.T. va fi reincadrata   in functia  publica specifica de conducere de 
secretar general al comunei Sincai, cu mentinerea drepturilor salariale  stabilite 
conform  Legii cadru  153/2017 privind salarizarea personalului platit din  fonduri 
publice,cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 
 
 
 
 
                                                              PRIMAR 
                                                         HUZA  GRIGORE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   COMUNA  SINCAI                                                   

 nr.2539din 17.10.2019; 
 
 

 
 

RAPORT  DE SPECIALITATE  
Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate  al 

primarului comunei SINCAI , județul MUREȘ. 
 
 

 
 
 
 
Având în vedere  modificari legislative prevazute de O.U.G.  nr.57 din 05.07.2019 privind Codul 
Administrativ,conform art 518 alin 1 lit c ,art 610 precum si 611 din O.U.G.  nr.57 din 05.07.2019 
privind Codul Administrativ se impun modificari ale  structurii  organizatorice a Primariei Sincai  
astefel                 
 Se stabileste functia  publica specifica de *secretar general al unitatii administrative-

teritoriala*prin transformarea functiei publice de secretar al unitatii administrative teritoriale*din  

organigrama si statul dfe functii ale aparatului de specialitate  a Primarului comunei Sincai. 

  -expunerea de motive a primarului comunei  înregistrată sub nr.2538 din 17.10.2019; 
                   -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. 188 /1999 ,privind Statutul funcționarilor publici republicată(r2),cu 
modificările și completărilor  ulterioare ; 
          -Legea nr. 52/2003 privind  transparența decizională  în administrația publică,cu modificările 
și completările ulterioare ; 
         - art.507,art.610 ,art.611 din O.U.G.  nr.57 din 05.07.2019 privins Codul Administrativ  
-art.III din O.U.G. Nr. 63/2010 pentru modificarea  și  completarea  Legii nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare ; 
        -Legea- cadru nr. 153 /2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
-avizul favorabil al  comisiilor din cadrul consiliului .local,. ; 
Avand in vedere  cele  mai sus mentionate , se impune   adoptarea  actului administrativ  privind 
aprobarea  Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate  al primarului comunei 
SINCAI , județul MUREȘ. 

 
 

 
                                                        Contabil 
                                              Dan Cristian Onac  
 
 
 
 
 
 
 
                                           



 


