
           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL ALBA   

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

            PRIMAR 

        Nr. 17/27.01.2022 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

       privind modificarea ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII 

pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Ocna Mureș și serviciile din  

subordinea Consiliului local al orașului Ocna Mureș  

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică, la 

data de 27.01.2022, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 13/21.01.2022, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

  Având în vedere:  

         - referatul de aprobare nr. 1348/27.01.2022 al Direcţiei economice din care rezultă necesitatea 

reorganizării unor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ocna 

Mureș și al serviciilor din subordinea Consiliului local al orașului Ocna Mureș precum și actualizarea 

Organigramei şi a Statului de funcţii ca urmare a reorganizării; 

 referatul nr. 817/18.01.2022 al Serviciului public de administrarea domeniului public și privat 

al orașului Ocna Mureș; 

 raportul de specialitate ___________ comun nr. ________/___________ al Direcţiei 

economice și Direcției juridice; 

 avizele _____________ ale comisiilor de specialitate nr.1 și nr.1 ale Consiliului local Ocna 

Mureş;  

       - Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

      - Art. III., alin. (81) și (11) din  O.U.G. Nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările și completările ulterioare, 

      - Hotărârea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr.196/29.10.2019 prin care s-au aprobat 

Organigrama și Statul de funcții la nivelul Orașului Ocna Mureș. 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a), alin. 3, lit. c), art. 136,  art. 139, alin. (3) şi art. 196, alin. 

(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

           Art. 1. (1) Se aprobă reorganizarea unor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orașului Ocna Mureș și al serviciilor din subordinea Consiliului local al orașului Ocna 

Mureș, preum și transformarea, modificarea și mutarea unor funcții publice și a unor funcții de natură 

contractuală după cum urmează: 
            

          a) ca urmare a susținerii examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui 

deținut, se transformă funcțiile publice de execuție ocupate, din inspector I grad profesional principal 

în inspector I grad profesional superior, după cum urmează:   

           - funcțiile publice din cadrul Serviciului venituri, taxe și impozite locale, compartiment 

Evidența veniturilor și compartiment Impunere, constatare, control ocupate de către Popa Ionela 

Sorina și Bartha Ildiko Hilda; 

- funcția publică din cadrul Serviciului buget contabilitate resurse umane-salarizare, ocupată 

de către Oltean Ana;  

- funcția publică din cadrul Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, 

compartiment starea civilă, ocupată de către Nicoară Maria Bianca;  

 

b) se înființează Compartimentul Turism și administrare bază de tratament Ocna Mureș, 

în subordinea directă a Primarului Orașului Ocna Mureș, care cuprinde un număr de 5 posturi 

contractuale de execuție, obținute după cum urmează: 
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          1. funcția contractuală de execuție vacantă de muncitor III, nivel studii M;G, normă 

întreagă,înscrisă la poziția 13 în statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului 

Ocna Mureș și al serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local din subordinea arhitectului-șef al 

orașului, compartiment zone verzi, se transformă în funcție contractuală de execuție vacantă de 

inspector de specialitate, nivel studii S, normă întreagă și se mută în cadrul Compartimentului 

Turism și administrare bază de tratament Ocna Mureș; 

         2. funcția contractuală de execuție vacantă de muncitor II, nivel studii M;G, normă 

întreagă,înscrisă la poziția 18 în statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului 

Ocna Mureș și al serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local din subordinea arhitectului-șef al 

orașului, compartiment zone verzi, se transformă în funcție contractuală de execuție vacantă de 

inspector de specialitate, nivel studii S, normă întreagă și se mută în cadrul Compartimentului 

Turism și administrare bază de tratament Ocna Mureș; 

         3. funcția contractuală de execuție vacantă de inspector de specialitate II, nivel studii S, normă 

întreagă, înscrisă la poziția 167 în statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului 

Ocna Mureș și al serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local din cadrul Serviciului de 

Gospodărie orășenească, compartiment întreținere, reparații, dezăpezire se transformă în funcție 

contractuală de execuție vacantă de inspector, nivel studii SSD, normă întreagă și se mută în cadrul 

Compartimentului Turism și administrare bază de tratament Ocna Mureș; 

         4. funcția contractuală de execuție vacantă de muncitor I, nivel studii M;G, normă întreagă,  

înscrisă la poziția 170 în statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ocna 

Mureș și al serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local din cadrul Serviciului de Gospodărie 

orășenească, compartiment întreținere, reparații, dezăpezire se mută în cadrul Compartimentului 

Turism și administrare bază de tratament Ocna Mureș; 

         5. funcția contractuală de execuție vacantă de muncitor II, nivel studii M;G, normă întreagă, 

înscrisă la poziția 176 în statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ocna 

Mureș și al serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local din cadrul Serviciului de Gospodărie 

orășenească, compartiment întreținere, reparații, dezăpezire, se transformă în funcție contractuală de 

execuție vacantă de muncitor I, nivel studii M;G, normă întreagă și se mută în cadrul 

Compartimentului Turism și administrare bază de tratament Ocna Mureș; 

 

 c) se înființează Compartimentul Salubrizare domeniul public, în subordinea Serviciului 

de Gospodărie Orășenească, care cuprinde un număr de 8 posturi contractuale de execuție, obținute 

după cum urmează: 

         1. funcția contractuală de execuție vacantă de antrenor,nivel studii S, normă întreagă, înscrisă 

la poziția 6 în statul de funcții al Clubului Sportiv Ocna Mureș, persoană juridică de drept public 

organizat în subordinea Consiliului Local, se transformă în funcție contractuală de execuție vacantă 

de muncitor necalificat I, normă întreagă și se mută în cadrul Compartimentului Salubrizare 

domeniul public, aflat în subordinea Serviciului de Gospodărie Orășenească,; 

         2. funcția contractuală de execuție vacantă de antrenor,nivel studii S, normă ¼ , înscrisă la 

poziția 7 în statul de funcții al Clubului Sportiv Ocna Mureș, persoană juridică de drept public 

organizat în subordinea Consiliului Local, se transformă în funcție contractuală de execuție vacantă 

de muncitor necalificat I, normă întreagă și se mută în cadrul Compartimentului Salubrizare 

domeniul public, aflat în subordinea Serviciului de Gospodărie Orășenească,; 

         3. funcția contractuală de execuție vacantă de instructor sportiv,nivel studii M, normă ½,  

înscrisă la poziția 8 în statul de funcții al Clubului Sportiv Ocna Mureș, persoană juridică de drept 

public organizat în subordinea Consiliului Local, se transformă în funcție contractuală de execuție 

vacantă de muncitor necalificat I, normă întreagă și se mută în cadrul Compartimentului Salubrizare 

domeniul public, aflat în subordinea Serviciului de Gospodărie Orășenească; 

           4. funcția contractuală de execuție vacantă de instructor sportiv,nivel studii M, normă ¼ , 

înscrisă la poziția 9 în statul de funcții al Clubului Sportiv Ocna Mureș, persoană juridică de drept 

public organizat în subordinea Consiliului Local, se transformă în funcție contractuală de execuție 
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 vacantă de muncitor necalificat I, normă întreagă și se mută în cadrul Compartimentului Salubrizare 

domeniul public, aflat în subordinea Serviciului de Gospodărie Orășenească; 

         5. funcția contractuală de execuție vacantă de instructor sportiv,nivel studii M, normă ¼ , 

înscrisă la poziția 10 în statul de funcții al Clubului Sportiv Ocna Mureș, persoană juridică de drept 

public organizat în subordinea Consiliului Local, se transformă în funcție contractuală de execuție 

vacantă de muncitor necalificat I, normă întreagă și se mută în cadrul Compartimentului Salubrizare 

domeniul public, aflat în subordinea Serviciului de Gospodărie Orășenească; 

         6. funcția contractuală de execuție vacantă de instructor sportiv,nivel studii M, normă ¼ , 

înscrisă la poziția 11 în statul de funcții al Clubului Sportiv Ocna Mureș, persoană juridică de drept 

public organizat în subordinea Consiliului Local, se transformă în funcție contractuală de execuție 

vacantă de muncitor necalificat I, normă întreagă și se mută în cadrul Compartimentului Salubrizare 

domeniul public, aflat în subordinea Serviciului de Gospodărie Orășenească; 

         7. funcția contractuală de execuție vacantă de instructor sportiv,nivel studii M, normă ¼ , 

înscrisă la poziția 12 în statul de funcții al Clubului Sportiv Ocna Mureș, persoană juridică de drept 

public organizat în subordinea Consiliului Local, se transformă în funcție contractuală de execuție 

vacantă de muncitor necalificat I, normă întreagă și se mută în cadrul Compartimentului Salubrizare 

domeniul public, aflat în subordinea Serviciului de Gospodărie Orășenească; 

         8. funcția contractuală de execuție vacantă de instructor sportiv,nivel studii M, normă ¼ , 

înscrisă la poziția 13 în statul de funcții al Clubului Sportiv Ocna Mureș, persoană juridică de drept 

public organizat în subordinea Consiliului Local, se transformă în funcție contractuală de execuție 

vacantă de muncitor necalificat I, normă întreagă și se mută în cadrul Compartimentului Salubrizare 

domeniul public, aflat în subordinea Serviciului de Gospodărie Orășenească; 

 

         (2) Se aprobă Organigrama și Statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului 

orașului Ocna Mureș și serviciile din subordinea Consiliului local al orașului Ocna Mureș, în forma 

actualizată care cuprinde reorganizarea aprobată prin alin.(1), conform anexelor nr.1 și nr.2 care fac 

parte integrantă din prezenta. 

 

         (3) Se aprobă Organigrama și Statul de funcții pentru Clubul Sportiv Ocna Mureș, persoană 

juridică de drept public organizat în subordinea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș, conform 

anexelor nr.3 și nr.4 care fac parte integrantă din prezenta. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004  a 

contenciosului administrativ, actualizată. 

 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

       

            Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcţia economică; 

       - Clubul Sportiv Ocna Mureș; 

       - Serviciul de Gospodărie Orășenească 

Ocna Mureş,  27.01.2022 

 

                         INIŢIATOR,             AVIZAT, 

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,                     SECRETAR GENERAL 

                               SILVIU VINŢELER                                        SIMION NICUŞOR PANDOR 
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Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 

alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 

______________________________________________________________ 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a şi lit. b, art. 136 

alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea 

comisia de specialitate _____________________________________________ 

alte avize necesare ____________________________________________________________ 
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