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HOTĂRÂREA nr. 197 
din 30.12.2004 

privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, numărului de personal din 
cadrul aparatului propriu, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea 

Consiliului local Nădlac 
 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 30.12.2004, 
 Având în vedere: 

- Referatul nr. 12011/2004 a primarului oraşului Nădlac, d-l Ciceac Vasile 
- Referatul Serviciului Public Edilitar Gospodăresc nr. 11993/2004 
- prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea 

unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

- prevederile art. I, pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 157/1999 pentru 
modificarea şi completarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire 
a salariilor de bază între limite şi a normelor de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile 
administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea 
acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/1998 

- prevederile art. 38 (2), lit. ”e” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, cu modificările şi completările ulterioare 

- prevederile art. 2 şi a anexei nr. 1.A din Hotărârea nr. 1723/2004 privind 
aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în 
activitatea de relaţii cu publicul 

- Prevederile art. 2, art. 7 din anexa nr. 2- Regulament-cadru de organizare 
şi funcţionare a serviciilor de zi aprobat prin HG nr. 1438/2004 pentru 
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 
de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de 
protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea 
părinţilor săi 

- prevederile art. 4, art. 5(2), art. 6, art. 7, art. 11,(1) din METODOLOGIA 
privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul 
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea 
patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale 
aprobată prin HOTĂRÂRE nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei 
privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul 
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea 
patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale 

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, juridică şi de disciplină 

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
protecţie, mediu şi turism, administraţie publică locală. 

- votul a 14 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la 
şedinţa Consiliului local un număr de 14 consilieri. 

 În temeiul art. 46(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu 
modificările şi completările ultarioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 Art.1. Începând cu 01.01.2005, se aprobă organigrama, numărul de personal 
al aparatului propriu, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului 
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local Nădlac, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2. Începând cu 01.01.2005, se aprobă statul de funcţii al aparatului 
propriu, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului local Nădlac, 
conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului local nr. 8/08.01.2004, 
Hotărârea Consiliului local nr. 16/30.01.2004 şi modifică art. 4 din Hotărârea 
Consiliului local nr. 96/30.06.2004. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 
 - primarului oraşului Nădlac 
 - compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei 
 - Prefecturii Judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
         ŞPROCH SORIN IVAN                                    Secretar 
                                                                     ALEXANDRU GROS 
 
 
 
 
 
 
C.A./C.A. 
Hot. organigrama 
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