
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 
A/4                                             
               

HOTĂRÂREA nr.21 
din 22.02.2005 

privind modificarea anexei nr. 4 din HCL nr. 10/25.01.2005 
 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
22.02.2005, 
 Având în vedere: 

- Referatul secretarului oraşului Nădlac, d-l Alexandru Gros, nr.1143/2005 
- Referatul compartimentului resurse umane nr.1535/2005 
- Adresa Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor din oraşul Nădlac 

nr.20/2005, înregistrată la Primăria oraşului Nădlac sub nr.1100/2004 
- Adresa Consiliului Judeţean Arad- Direcţia Generală de asistenţă socială şi 

protecţia copilului nr.2389/2005, înregistrată la Primăria oraşului Nădlac sub 
nr.1090/2005 

- Prevederile Hotărârii Consiliului local nr.10/25.01.2005 privind modificarea 
organigramei aparatului propriu, organigramei Consiliului local, a statului de 
funcţii şi avizarea funcţiilor publice din cadrul aparatului propriu de specialitate 
a Consiliului local al oraşului Nădlac, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.92/2004 

- Prevederile art.7, alin.2 şi art.8, alin.1 din Regulamentul- cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciilor de zi aprobat prin HG nr.1438/2004  

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

– 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 13 consilieri din totalul de 15 consilieri aflaţi 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 ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă modificarea în cadrul  Serviciului Centrului de zi de îngrijire a 
copiilor Nădlac a funcţiei d-lui Iaroş Rudolf Andrei din funcţia de şef serviciu în funcţia de 
director, funcţie asimilată celei de şef serviciu. 
 Art.2. Se aprobă modificarea în cadrul Compartimentului Administrarea 
patrimoniului local a postului d-nei Ilieş Ioana Dorina din inspector de specialitate 
debutant în inspector de specialitate GP III. 

Art.3. Prezenta hotărâre modifică corespunzător anexa nr.4 din Hotărârea 
Consiliului local nr.10/25.01.2005 privind modificarea organigramei aparatului propriu, 
organigramei Consiliului local, a statului de funcţii şi avizarea funcţiilor publice din 
cadrul aparatului propriu de specialitate a Consiliului local al oraşului Nădlac, potrivit 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.92/2004. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 

– Primarului oraşului Nădlac; 
– Compartimentului de resurse umane din cadrul primăriei 
– D-lui Iaroş Rudolf Andrei 
– Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios. 
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