
ROMÂNIA                                                                                                                      

JUDEŢUL MUREŞ                              

CONSILIUL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

                                  

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 267 

din 28 septembrie 2017 

 

privind unele modificări la Statul de funcţii și Organigrama  Aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Tîrgu Mureș -  Direcției școli 

 

 

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului nr. 34693/22.06.2017 iniţiată  de Direcţia 

comunicare, proiecte  cu finanţare internaţională şi resurse umane privind unele modificări 

la Statul de funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Tîrgu Mureș  – 

Direcția școli,  

În conformitate cu prevederile art. III, pct.8 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006, privind finanţele publice 

locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, completate cu prevederile 

Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul 

Finanţelor Publice nr.63/206/2014,  art.111 Legea nr.188/1999, privind statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

  În temeiul art. 36 alin. (2) lit.a), alin.(3) lit.b), art. 45 şi 115 alin. (1), lit. b)  din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

Hotărăşte: 

  

Art.1. Se aprobă modificările din Organigrama şi Statul de funcţii ale Aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu Mureș – Direcția școli, conform anexei 1, 

care face parte integrantă din prezenta. 

Art.2 Se aprobă Statul de funcţii  și Organigrama Aparatului de specialitate al 

Primarului – Direcția școli, conform anexei nr.2 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 



Art.3 Până la data de 31 decembrie a.c. se va reactualiza Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu 

Mureş. 

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin  Direcţia comunicare, proiecte  cu finanţare 

internaţională şi resurse umane şi Direcţia școli. 

Art. 5.  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, 

pentru exercitarea controlului de legalitate.  

 

    

 

                                                                                     Preşedinte de şedinţă 

                                                                         dr. Benedek Teodora Mariana Nicoleta 

 

       Contrasemnează   

p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

     Director executiv D.J.C.A.A.P.L.            

Cătană Dianora-Monica 

 


