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HOTĂRÂREA NR. 104
din 07.07.2009

privind modificarea organigramei Consiliului Local, a organigramei Serviciului 
Public Edilitar Gospodăresc, precum şi a statului de funcţii

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
07.07.2009,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.9400/2009
- Referatul nr.9404/2009 a Compartimentului de resurse umane din cadrul 

primăriei
- Hotărârea Consiliului Local nr.96/18.06.2009 privind modificarea 

organigramei Consiliului Local, a organigramei Serviciului Public Edilitar 
Gospodăresc, precum şi a statului de funcţii

- prevederile art.36(2), lit.a, (3), lit.b din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, 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.

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social – culturale , culte, 
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 
tineret şi sport

În temeiul art.45(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă revocarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac 
nr.96/18.06.2009 privind modificarea organigramei Consiliului Local, a organigramei 
Serviciului Public Edilitar Gospodăresc, precum şi a statului de funcţii.

Art.2. Se aprobă modificarea organigramei Consiliului Local, a organigramei 
Serviciului Public Edilitar Gospodăresc, precum şi a statului de funcţii, conform anexelor 
nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător anexele nr.1-3 din  
Hotărârea Consiliului Local nr.96/18.06.2009 .

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei
- Serviciului Public Edilitar Gospodăresc
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor, 
Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii 
Actelor şi Contencios
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