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Romania 
Judetul Mure~ 

Comuna Sanpaul 
Consiliu local Sanpaul 

547550, Sanpaul, nr.261/A 
Tel:0265713512/Fax:0265713506 

E-mail :sinpaul@cjmures.ro 

HOTARAREA nr.39 
din 30.05.2022 

privind modificarea Organigramei, a Statului de functii ~i a numarului de posturi 
pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Sanpaul 

Consiliul local al comunei Sanpaul, judetul Mure~, intrunit in ~edinta ordinara din 
30.05.2022 

A vand in vedere : 
-Referatul de aprobare intocmit de catre primarul comunei Sanpaul inregistrat sub 

nr.3209 din 23.05.2022, precum ~i Raportul de specialitate intocmitcompartimentul resurse 
umane inregistrat sub nr. 3208 din 23 .05.2022 din care reiese necesitatea adoptarii unei hotarari 
privind modificarea organigramei, a statului de functii ~i a numarului de posturi pentru aparatul 
de specialitate al primarului Comunei Sanpaul, 

-Adresa Institutiei prefectului - Judetul Mure~ nr.4412/SVII/25.03.2022 prin care 
au fost stabilite un numar de 37 posturi, 

In temeiul prevederilor: 
- art.369 lit.b ), art.409 alin.(l ) ~i alin.(3) lit.b ), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizata, cu modificarile ~i completarile ulterioare 
-Legii nr.153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice , 

cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
-Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
-In temeiul dispozitiilor art. 129, alin. 1 , alin. 2 lit.a), al in. 3 lit. c ), art. 139 alin.1 ~i ale 

at1. 196 alin. 1 lit.a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/201 9 privind Codul administrative, 
actualizata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art.1. Se aproba modificarea Organigramei, a Statului de functii ~i a numarului 
de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Sanpaul, conform 
Anexei nr. 1 ~i Anexei nr. 2 care fac patte integranta din prezenta hotarare; 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se lncredinteaza Primarul Comunei 
Sanpaul, prin compartimentele de specialitate; 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica : 
- Institutiei Prefectului - judetul Mure~ 
- Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, 
- Primarului Comunei Sanpaul 
- Compartimentului resurse umane ~i se adu la cuno~tinta publica. 
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AdoptaHi cu oturi "pentru", 0 ,,impotriv~~i 
Consilieri loca . in functie: 13, prezenti: 11 

Pre~edinte de ~edinta, 
Cons. local o Arpad 

Contrasemneaza pt leg 
Secretar 0P..J1-.u 

Opri~ 1 ... ,..,or .. ,, 










