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HOT ARA.REA nr. 2 
din 27.01.2022 

privind aprobarea organigramei si a statului de functii 
al aparatului de specialitate al primarului comunei SANPAUL 

Consiliul local al comunei Sanpaul lntrunit In ~edinta ordinara din 27.01.2022 
Avand in vedere: 
Referatul de aprobare aprobare al primarului comunei Sanpaul nr.376/20.01.2022 ~i rap01tul de 

specialitate al compartimentului resurse umane, nr.299 din 18.01.2022, cu privire la aprobarea 
organigramei ~i a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sanpaul 

Prevederile ait.370 - 372 ~i ai1.385, alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
avtualizata,cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, 

Prevederile Legiinr.153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fondurile 
publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Prevederile art.129 alin.(l), alin.(2), lit.a) ~i alin.(3), lit.c) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,actualizata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

In temeiul dispozitiilor art.139 alin.(l) ~i alin.(3), lit.i) ~i ale art.196 alin. ( 1) lit. a) din OUG 
nr.5712019 privind Codul administrativ, actualizata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOTARE~TE: 

Art.1 Se aproba organigrama ~i statul de functii al aparatului de specialitate al primarului 
comunei SANP AUL prevazute In anexa 1 si 2 Ia prezenta hotarare, anexe fac parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.2 Primarul comunei Sanpaul prin compartimentul de resurse umane vor duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica: Primarului Comunei Sanpaul, Institutiei Prefectului -
Judetul Mure~, compartimentului resurse umane, se publica pe site-ul primariei comunei Sanpaul, judetul 
Mure~. 
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Adoptata cu I 0 voturi "pentru" , 0 ,,impotriva" ~ i 0 "abtineri" 
Cons ilieri locali: in functie: 13, prezenti : I 0 

Contrasemneaza pt lega · ate, 
Secretar general 
Opri~ Simo 










