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HOTĂRÂREA Nr. 96

din 30.06.2004 
privind stabilirea unor funcţii publice şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea consiliului local 

nr. l6 din 30.01.2004 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 30.06.2004, 
Având în vedere: 
- Referatul nr. 6089/2004 a primarului oraşului Nădlac; 
- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.l 6/30.01.2004; 
- Raportul de evaluare cu nr. 5629/2004 întocmit de evaluator, în care se propune numirea 

funcţionarului public debutant Iasovics Claudiu-Andrei în funcţia publică definitivă de inspector 
gradul profesional asistent urmare a calificativului de evaluare"corespunzător" obţinut. 

- Prevederile art. 53(l) şi ale art. 90 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 34(l) din H.G. nr. 1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea 
cariere funcţionarilor publici. 

- Prevederile art.38(2) lit."e" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi 

de disciplină. 
- Votul a 13 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie fiind prezenţi la şedinţa 

Consiliului local un număr de 13 consilieri. 
în temeiul art. 46(l) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. l. Se stabileşte funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional asistent 
prin transformarea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, gradul 
profesional debutant în conformitate cu prevederile art.34 din Hotărârea Guvernului nr. l209/2003, la 
Compartimentul informatizare din cadrul aparatului propriu de specialitate. 

Art. 2. Se stabileşte funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, gradul profesional 
debutant la Compartimentul evidenţa agricolă din cadrul aparatului propriu de specialitate prin 
modificarea funcţiei publice de execuţie de referent,clasa III, gradul profesional principal din cadrul 
aceluiaşi compartiment. 

Art. 3. Stabilirea funcţiilor publice prevăzute la art 1 şi art.2 se face cu respectarea numărulv 
maxim al funcţiilor publice din cadrul Primăriei oraşului Nădlac prevăzute în anexa nr.l la prezent 
hotărâre, în conformitate cu prevederile art. XVI (l)-(5) din Legea nr. 188/1999. 

Art. 4. Se aprobă modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului local nr. l6/30.01.2004 
Statul de funcţii al Primăriei oraşului Nădlac, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: 
- Primarului oraşului Nădlac; 
- Compartimentului de resurse umane din cadrul Primăriei oraşului Nădlac; 
- Prefecturii judeţului Arad, serviciul Juridic şi contencios 
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