
1

ROMÂNIA
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA NR. 96
din 18.06.2009

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
18.06.2009,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.8682/2009,

nr.8784/2009
- Referatul nr.8671/2009 a Compartimentului de resurse umane din cadrul 

primăriei
- referatul Serviciului Public Edilitar Gospodăresc nr.8328/2009
- Referatul nr.8593/12.06.2009 al Şefului Poliţiei Oraşului- Comisar de poliţie 

Troiac Ştefan
- Hotărârea Consiliului Local nr.40/31.03.2009 privind aprobarea organigramei, 

a statului de funcţii, numărului de personal din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea 
Consiliului Local Nădlac

- Hotărârea Consiliului Local nr.86/26.05.2009 privind modificarea
organigramei, a statului de funcţii, numărului de personal din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Local Nădlac

- prevederile art.71 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare

- prevederile art. 65, 66, 73 din Codul Muncii- Legea nr.53/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare

- Prevederile art. 33 din Ordonanţa nr.6 din 24 ianuarie 2007 privind unele 
măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
funcţionarilor publici, modificată cu Ordonanţa nr.9 din 30 ianuarie 2008,

- 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 modificarea statului de funcţii prin transformarea posturilor 
funcţionarilor publici pe care aceştia sunt încadraţi în cele de nivel superior, prin 
avansare în treaptă de salarizare imediat superioară, în mod excepţional, a 
următoarelor persoane:
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Nr.
crt.

Numele şi 
prenumele 

funcţionarului 
public

Funcţia 
deţinută

Clasa Grad 
profesional

Treapta 
de 

salariza
re

Salar Funcţia 
publică 
propusă

Clasa Grad 
profesional

Treapta de 
salarizare

Salariu

1 Nica
Ferco Alin

referent III superior 2 889 referent III superior 1 958

2. Nica 
Adrian Iliuţă

referent III asistent 2 636 referent III asistent 1 658

3. Cotoraci 
Claudiu

referent III asistent 3 612 inspector I asistent 2 636

Art.2. Se aprobă reducerea activităţii Serviciului Public Edilitar Gospodăresc prin 
desfiinţarea următoarelor posturi:

Nr. 
crt.

Numele şi prenumele 
anagajatului

Funcţia deţinută Gradul/trapta profesională Activitatea

1 Vacant Referent TP II ----

2 Bălan Constantin Muncitor necalificat ---- Întreţinere zone verzi, parcuri

3 Petrilă Maria Muncitor necalificat ---- Întreţinere zone verzi, pacruri

4 Şaro Ewald Muncitor necalificat ---- Întreţinre zone verzi, parcuri

5 Marko Maria Muncitor necalificat ---- Întreţinre zone verzi, parcuri

6 Vacant Muncitor necalificat ½ normă Întreţinere zone verzi, parcuri

7 Bujtaş Pavel Monitor calificat TP I Întreţinere utilaje şi reparaţii străzi

8 Kenyereş Milan Muncitor necalificat ----- Întreţinere utilaje şi reparaţii străzi

9 Szuchanszki Ioan Muncitor calificat TP V Prestări servicii

10 Hudy Francisc Muncitor calificat TP V Prestări servicii 

Art.3. 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.4 Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător anexa nr.1 şi 3 din  
Hotărârea Consiliului Local nr.86/26.05.2009 şi anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului 
Local nr.40/31.03.2009.

Art.5. 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

Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează pentru legalitate
        KOVACS ŞTEFAN ANDREI  Secretar

     Alexandru Gros


