
R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  339 

 

din  29 noiembrie 2018 
 

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

Primarului Unităţii Administrativ-Teritoriale Tîrgu Mureş ca urmare a reorganizării Direcției 

poliția locală  

 

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

 

Văzând expunerea de motive nr. 53.018 din 13.09.2018, întocmită de către Direcția proiecte 

cu finanţare europeană, resurse umane, relații cu publicul și logistică, prin care se propune aprobarea 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Unităţii Administrativ-

Teritoriale Tîrgu Mureş, ca urmare a reorganizării Direcției poliția locală, 

Având în vedre Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici înregistrat sub nr. 

65653/05.11.2018,  

În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

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

►Legea nr. 155/2010 a poliției locale, 

 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, 

 

Hotărăşte: 

 

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

Primarului Unităţii Administrativ-Teritoriale Tîrgu Mureş ca urmare a reorganizării Direcției poliția 

locală, prin reducerea celor două posturi de director executiv adjunct, 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 Direcției poliția locală. 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Serviciul resurse umane Tîrgu Mureş şi 

Direcția poliția locală. 

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, 

●Serviciului resurse umane, Direcţiei poliţia locală,  

●A.N.F.P. Bucureşti, 

●Înstituției Prefectului Județului Mureș 

●Se va publica pe site-ul instituţiei. 

                                                                                                              Preşedinte de şedinţă 

                                                                                 Papuc Sergiu Vasile 

                        Contrasemnează,       

     p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                            

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

                      Cătană Dianora Monica 


