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                                                                   HOTĂRÂREA  

Nr. 93  din 27.11.2017 

 
privind aprobarea modificării statului de funcţii, anexă la  Hotărârea  Consiliului Local Ibăneşti  

nr.42/2013 privind aprobarea organigramei primăriei și a statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Ibănești cu modificarile și completarile ulterioare 

 
 

 Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 
noiembrie 2017. 
Luând act de: 
 -raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.10.518 din 20.11.2017. 
 -avizul comisiilor de specialitate. 
Având în vedere: 

-prevederile art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; 
- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
- prevederile art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
-prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile 
ulterioare, 
- prevederile Hotărârii de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 
-HCL nr.42 din 22.07.2013 privind aprobarea organigramei primăriei si a statului de functii al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Ibanesti,  
Luând în considerare  prevederile art.1 alin.(2), art.2, art.4 şi art.6 din Legea nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică şi prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă;  
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit.”a’’ coroborat cu alin.(3) lit. ‚,b’’, art. 45 alin.(1) si  art.115, 
alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. –  Se aprobă modificarea statului de funcţii, la Hotărârea  Consiliului Local Ibănești  
nr.42 din 22.07.2013 privind aprobarea organigramei primăriei și a statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Ibăneşti cu modificările și completările ulterioare conform Anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. –  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul comunei 
Ibaneşti prin aparatul de specialitate cu atribuţii de resurse umane. 
 Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului: Instituţiei Prefectului -judeţului 
Mureş, Primarului comunei Ibăneşti, Compartimentului financiar contabil impozite şi taxe şi se aduce 
la cunoştiinţa publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa:  www.ibanesti.ro 

                                   Președinte de ședință                                   Contrasemnează 
                                                                     p.  Secretar, 

                   Petra Zamfir                                         Man Ancuța-Nicoleta 
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