
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

   

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  223 

din  30 august  2018 

 

 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Primarului Unităţii Administrativ-Teritoriale Tîrgu Mureş 

  

 

 Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Văzând expunerea de motive nr. 38.786/27.06.2018, întocmită de către Direcţia 

Comunicare, Proiecte cu Finanţare Europeană şi Resurse Umane, prin care se propune 

aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 

Unităţii Administrativ-Teritoriale Tîrgu Mureş, 

Având în vedere prevederile: 

►Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

►Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

►Legii nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

►O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

►Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

►H.G. nr. 797, din 8 noiembrie 2017, pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal 

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

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ 

 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Primarului Unităţii Administrativ-Teritoriale Tîrgu Mureş, conform Anexei 1 şi 2, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară se 

abrogă. 

Art. 3. În termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei se va actualiza Regulamentul 

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului. 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Serviciul Resurse Umane Tîrgu 

Mureş şi compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului. 



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. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică: 

●Primarului municipiului Târgu Mureş 

●Direcţiei comunicare, proiecte cu finanţare internaţională şi resurse umane, Direcţiei 

economice, Direcţiei Administrarea Impozitelor şi Taxelor Locale, Direcţiei activităţi social-

culturale şi patrimoniale, Direcţiei Poliţia Locală, Direcţiei Şcoli, Serviciului Public 

Administraţia Domeniului Public şi Serviciului Public de Utilităţi Municipale. 

●A.N.F.P. Bucureşti, prin grija Serviciului Resurse Umane 

●Se va publica pe site-ul instituţiei. 

 

 

 

 

                                                                                                       Preşedinte de şedinţă, 

                                                                                dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta    

 

 

 

 

 

                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

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

                  Cătană Dianora Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


