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Str. Muzeului nr. 7, Tel./Fax. 0265-771278

H O T A R A R E A  NR. 133
din 25 iulie 2013

privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii al Municipiului Sighisoara

           Consiliul Local al Municipiului Sighisoara, întrunit în Şedinţă ordinară ;
Luand act de proiectul de hotarare si referatul de aprobare al Primarului municipiului, in

calitate de initiator, inregistrat cu nr. 15704/15.07.2013, calitate conferita de prevederile art. 33
din Legea 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 15707/15.07.2013, intocmit de
Compartimentul resurse umane;

Avand in vedere avizul A.N.F.P. nr. 27957/23.07.2013;
Vazand prevederile art. 107 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor

publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.U.G. 77/2013 pentru
stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a
numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea,
sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

Având în vedere avizele favorabile ale tuturor comisiilor pe domenii de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit “a”, alin. 3, lit. “b” , art. 45 alin. 1 si a art. 115,

alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba Organigrama si Statul de Functii al Municipiului Sighisoara, conform
anexelor nr. 1, respectiv nr.  2, care fac parte integranta din prezenta.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
Primarul municipiului Sighisoara, ing. Ioan Dorin Danesan, Compartimentul Resurse umane si
Directia economica.

Art.3. Prin grija domnisoarei Flesariu Anca, Secretar al Municipiului Sighisoara,
prezenta hotarare va fi comunicata, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului,
Prefectului Judetului Mures si se va aduce la cunostinta publica, prin publicarea pe pagina de
internet la adresa www.sighisoara.org.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Toth Tivadar

Contrasemnează/Avizat pentru legalitate
                  SECRETAR,

Anca Fleşariu
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