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JUDEŢUL	 MUREȘ

COMUNA	LIVEZENI
CONSILIUL	LOCAL

																																																							
																																																																																																																															

																																														 H	 O	 T Ă R	 Â R E A		Nr. 92
																																																																										din	 12	 octombrie 2017

pentru  completarea  și modificarea  HCL nr.71/09.08.2017 privind stabilirea coeficienților de 
ierarhizare și a salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Livezeni județul Mureș,precum și a 
secretarului comunei.

Consiliul local al comunei Livezeni , județul Mureș,

Având în vedere:
Expunerea de motive nr. 4817/10.10.2017 a Primarului comunei Livezeni ,
Nota de fundamentare  compartimentului de resort nr.4816/10.10.2017 și avizul comisiei de 

specialitate,
Luând în considerare cererea d-rei Denes Eniko înregistrată sub nr.4550/25.09.2017,
În conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, ale art.45 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții,republicată,cu modificările și completările ulterioare și art.36^1 lit.d) din Legea nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul,cu modificările și completările ulterioare,
              Potrivit Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative,republicată,

În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2) lit. a) alin.(9) și ale art.45 alin.(1) și ale art.115 alin.(1) lit.b)
din Legea administrației publice locale nr.215/2001,republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

                                                                          H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1.Se modifică și se completează  art.1 la HCL nr. 71/09.08.2017 privind stabilirea  coeficienților 
de ierarhizare și a salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Livezeni județul Mureș,precum și a secretarului comunei, astfel: 
începând cu data de 01.11.2017,se echivalează drepturile salariale ale persoanei care deține funcția de 
responsabil urbanism cu cele specifice funcției de șef birou  și se  stabilește coeficientului de salarizare la
2,81.Anexa nr.1 se modifică și se completează corespunzător.

          ART.2. Celelalte prevederi ale HCL nr.71/09.08.2017 rămân neschimbate.

           ART.3. Primarul  comunei Livezeni, prin biroul contabilitate,resurse umane,impozite și taxe, va 
aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

       ART.4. Se va comunica prezenta hotărâre:

- Instituţiei Prefectului judeţul Mureș
- Primarului comunei Livezeni
- Biroului contabilitate,resurse umane,impozite și taxe
- Afișare

       PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                                                Contrasemnează,
              Balizs  Elisabeta                                                                                   Secretar
                                                                                                                     Hangan Aurelia




