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HOTĂRÂREA NR. 86
din 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

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.05.2009,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7771/2009
- Referatul nr.7763, 7894/2009 a Compartimentului de resurse umane din 

cadrul primăriei
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac 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

- prevederile art.2(2) din OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de    
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către 
autorităţile administraţiei publice locale;

- Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS 
nr.417/431/2009 pentru aprobarea normelor tehnice de realizare a 
programelor naţionale de sănătate în anul 2009;

- Ordinul ministrului sănătăţii nr.502/24.04.2009 privind aprobarea modelului 
de protocol între direcţiile de sănătate publică judeţene şi autorităţile 
administraţiei publice locale în vederea transferului asistenţei medicale 
comunitare şi asistenţei medicale desfăşurate în unităţile de învăţământ

- prevederile art.8 din HG nr.56/2009 pentru aprobarea normelor metodologice 
de aplicare a OUG nr.162/2008;

- Prevederile art. 7 din Ordonanţa nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază 
şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de 
bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 
salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul 
de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru 
persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de 
reglementare a drepturilor salariate şi a altor drepturi ale personalului 
contractual salarizat prin legi speciale, cu modificările şi completările 
ulterioare

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr.775/1998 privind aprobarea Metodologiei 
de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a 
normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru 
personalul angajat in structurile administraţiei publice locale si in serviciile 
publice din subordinea acestora, cu modificările şi completările ulterioare

- 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
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- 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 avansarea în treapta de salarizare imediat superioară pentru 
personalul contractual încadrat pe post unic prin transformarea postului pe care acesta 
este încadrat într-un post de nivel superior, promovare în mod excepţional, astfel:

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele 
persoanei

Funcţia 
avută

Treapta 
de 

salarizare

Salar Funcţia 
propusă

Treapta
 de 

salarizare

Salar

1. Crişan 
Alina

Consilier 
juridic

GP II 1168 lei Consilier 
juridic

GP I 1322 lei

Art.2. Se înfiinţează 2 posturi de asistent medical principal şi mediator sanitar 
(instructor de educaţie) în cadrul Serviciului de asistenţă socială, posturi ce vor fi 
preluate prin transfer potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr.502/24.04.2009 prin 
protocol de predare-preluare încheiat cu Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Arad .

Art.3. Se aprobă transformarea celor 2 posturi vacante de Consilier ½ normă GP 
1A şi Inspector ½ normă TP I, personal contractual în cadrul Cabinetului Primarului în 
două posturi de inspector debutant, normă întreagă, studii superioare.

Art.4. Se aprobă 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 pentru anul 2009, conform anexelor 
nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător anexele nr.2, 3, 6 din 
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.40/31.03.2009.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei
- d-nei Crişan Alina
- 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


