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HOTĂRÂREA nr.26 
din 17.02.2004 

privind transformarea postului de consilier juridic debutant în postul de consilier juridic 
gradul IV din cadrul aparatului permanent al Consiliului local Nădlac 

 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
17.02.2004, 
 Având în vedere: 

- Raportul nr.2277/2004 al Compartimentului de resurse umane. 
- prevederile Hotărârii Consiliului local nr.6/25.02.2003 privind încadrarea d-nei 

Crişan Alina în funcţia de consilier juridic debutant pe postul vacant din cadrul 
aparatului permanent al Consiliului local Nădlac 

- Hotărârea Consiliului local nr.16/2004 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
local nr.8/08.01.2004 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, 
numărului de personal din cadrul aparatului propriu, ale instituţiilor şi serviciilor 
publice din subordinea Consiliului local Nădlac  

- Fişa de evaluare  
- Prevederile art.14 din Ordonanţa de Urgenţă nr.191/2002, Anexa nr.II b 
- Prevederile Secţ. II,  art.3 şi art.7(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr.123/2003 privind 

creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare, 

agricultură, juridică şi de disciplină. 
- Votul a 17 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi în funcţie, fiind prezenţi la 

şedinţa Consiliului local un număr de  17 consilieri. 
 În temeiul art.46(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art. 1. Începând cu data de 01.03.2004 se aprobă transformarea postului de consilier 
juridic debutant în postul de consilier juridic gradul IV din cadrul aparatului permanent al 
Consiliului local Nădlac. 

Art. 2. Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului propriu, ale instituţiilor 
şi serviciilor publice din subordinea Consiliului local Nădlac, conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. Începând cu data de 01.03.2004 se promovează d-na Crişan Alina pe postul de 
consilier juridic gradul IV. 

Art. 4. Salariul de bază a d-nei Crişan Alina se stabileşte la 4.546.000 lei, conform 
prevederilor Anexei nr.II b din Ordonanţa de Urgenţă nr.191/2002 şi a prevederilor art.3 din 
Ordonanţa de Urgenţă  nr.123/2003. 

Art. 5. Se abrogă anexa nr.3 din Hotărârea Consiliului local nr.16/2004 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului local nr.8/08.01.2004 privind aprobarea organigramei, a 
statului de funcţii, numărului de personal din cadrul aparatului propriu, ale instituţiilor şi 
serviciilor publice din subordinea Consiliului local Nădlac  
 Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului oraşului Nădlac 
- d-nei Crişan Alina 
- Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei. 
- Prefecturii Judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios  
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