
        ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

      H O T Ă R Â R E A    Nr. 30
                                               din 29 august 2013

privind aprobarea organigramei  comunei Livezeni şi a statului de funcţii 
al aparatului de specialitate al primarului comunei Livezeni

Primarul comunei Livezeni, judeţul Mureş,
Având în vedere:

       - avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
       - prevederile art.4 din OUG nr. 77 din 26 iunie 2013 pentru stabilirea unor măsuri 
privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi 
reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea 
sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,
      - prevederile art. 107 (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
      - prevederile pct.1 din anexa la OUG  nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu 
prevederile  art.1 alin. (2) lit.”a” şi „b”din OUG nr. 77 din 26 iunie 2013,   
       În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera ,,a”, ale alin. (3) lit. „b” ale art.61 alin. 
(4) şi ale art.45 alin. (1) coroborat cu art.115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

                                                 h o t ă r ă ş t e :

          Art.1. Aprobarea organigramei Primăriei comunei Livezeni, conform Anexei nr.1
         Art.2 Aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Livezeni, conform Anexei nr.2. 
          Art.3. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde 
primarul comunei. 
          Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş
- Primarului comunei Livezeni
- Compartiment resurse umane
- ANFP

                          
         PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                       Contrasemnează,
                  Gherman Corina                                                                                      Secretar,

                                                        Hangan  Aurelia




