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PROIECT  DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea H.C.L.  nr. 12/25.03.2019 , privind statul de funcţii la Căminul de 

Bătrâni Socolu de Câmpie 

 

Primarul comunei  Cozma , Judeţul  Mureş  

 În baza adresei nr. 76/29.10.2019 transmisa de Caminul de Bătrâni Socolu de Cîmpie 

și înregistrata la Primăria Cozma, cu numărul 1924/29.10.2019, 

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei COZMA  

1926/29.10..2019 precum şi raportul secretarului comunei COZMA  nr. 1926/1 /29.10.2019                                 

privind modificarea HCL. 12/2019 privind statul de funcţii la Căminului de Bătrâni Socolu de 

Câmpie pentru anul 2019 

În conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000, republicată, privind asistenţa socială 

a persoanelor vârstnice şi Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 7 , alin. 13 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată,  
În temeiul art.129 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.c, si alin. 7 lit. b,  art.139 alin.1, 

art.54 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a, din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii la Căminul de Bătrâni Socolu de 

Cîmpie, pentru anul 2019, la poziția III Asistență Sociala  -Infirmieră ,astfel: vor fi cuprinse 9 

posturi față de 7 cât au fost cuprinse prin HCL. 12/2019, conform anexei nr.1 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 Se aprobă modificarea, Organigramei la rubrica personal de specialitate de 

îngrijire și asistență , personal de specialitate și auxiliar, vor fi cuprinse 11 posturi față de 10 

cât au fost cuprinse prin HCL. 12/2019, conform anexei II care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art.3. Primarul comunei Cozma, prin aparatul de specialitate, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

Art. 4  - Prezenta hotărâre se comunică la : 

           - Instituţia Prefectului judeţului Mureş 

           - Primarului comunei Cozma 

 -Căminului de Bătrâni Socolu de Cîmpie 

           - Preşedintelui de şedinţă 

           - Dosarul instituţiei, Afisare, Site 

 

Iniţiator 

PRIMAR 

ORMENISAN PETRU    

 

 

 


