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EXPUNEREA DE MOTIVE

Primarul oraşului Nădlac- Ciceac Vasile,
Având în vedere:

 Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.50/12.03.2010 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 Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare

 prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare

 prevederile Codului Muncii- Legea nr.53/2003, cu modificările şi
completările ulterioare

 prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi
completările ulterioare

 prevederile OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 adresa Instituţiei Prefectului nr.4877/IV/C1/16/13.07.2010, înregistrată la primăria
oraşului Nădlac sub nr.7313/19.07.2010

 adresa Instituţiei Prefectului nr.4916/IV/C1/16/14.07.2010, înregistrată la primăria
oraşului Nădlac sub nr.7486/19.07.2010

 adresa Instituţiei Prefectului nr.4934/IV/C1/16/2010, înregistrată la primăria oraşului
Nădlac sub nr.7487/19.07.2010

 adresa primăriei oraşului Nădlac nr.7192/08.07.2010

Pun în vedere următoarele aspecte:

- numărul total de posturi al aparatului de specialitate al primarului şi a instituţiilor
publice de interes local cu sau fără personalitate juridică, indiferent de forma de
finanţare- 94 posturi

- numărul locuitorilor la data de 31.12.2009- 8035 locuitori
- numărul maxim de posturi stabilite de Instituţia Prefectului, potrivit pct.1 din anexa la

OUG nr.63/2010- 69 posturi
- valoarea proiectelor contractate şi aflate în implementare din fonduri externe

nerambursabile pre/post aderare, precum şi perioadele de implementare a acestora-
145.920 lei



- posturi salarizate din capitolele de cheltuieli bugetare prevăzute de art.III, alin.2 din
OUG nr.63/2010:

- Învăţământ ( cod 65.02)- nu este cazul
- Asigurări şi asistenţă socială ( cod 68.02): 8 posturi ( Serviciul

Centrului de zi de îngrijire a copiilor din oraşul Nădlac aflat în subordinea Consiliului Local
Nădlac), 50 posturi de asistenţi personali, din care 37 ocupate

- Sănătate ( cod 66.00): 2 posturi preluate prin protocol în baza
OUG nr.162/2008 ( asistenţa medicală comunitară şi asistenţa medicală desfăşurată în
unităţile de învăţământ ), Echipaj Smurd ( subordonat Serviciului Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă Nădlac )- 13 posturi aprobate, din care: 9 posturi ocupate
- posturi pentru Serviciul Public de Poliţie Comunitară- 13 posturi, din care: 12 posturi
ocupate
- posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor- 3 posturi
ocupate

Numărul total al posturilor care urmează a fi reduse, conform OUG
nr.63/2010 ( singura structură supusă reorganizării este Serviciul Public de
Poliţie Comunitară Nădlac ):
- funcţii publice- 5
1.Desfiinţarea funcţiei publice de conducere de Inspector/Şef serviciu, clasa I, grad
principal, treapta de salarizare 3 din cadrul Serviciului Public de Poliţie Comunitară
Nădlac- post vacant
2.Desfiinţarea unei funcţii publice de agent comunitar, clasa III, grad superior, treapta de
salarizare 1, din cele 2 existente, urmând ca după primirea avizului ANFP a se organiza
examen în condiţiile aplicării dispoziţiilor art.100, alin.3 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
3.Desfiinţarea funcţiei publice de agent comunitar, clasa III, grad superior, treapta de
salarizare 2, urmând ca după primirea avizului ANFP a se emite actul administrativ de
începere a perioadei de preaviz de 30 zile
4.Desfiinţarea a două funcţii publice de agent comunitar, clasa III, grad asistent, treapta
de salarizare 1 din cele 7 funcţii ocupate, urmând ca după primirea avizului ANFP a se
organiza examen în condiţiile aplicării dispoziţiilor art.100, alin.3 din Legea nr.188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
- posturi în regim contractual- nu este cazul

De asemenea, se propune reîncadrarea personalului
contractual ( 9 posturi ), precum şi modificarea posturilor vacante ( 4
posturi ) din cadrul Echipajului Smurd, conform Anexei nr.II- Unităţi
Sanitare şi de Asistenţă Medico -Socială, cap.V- B din Legea nr.330/2009
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, din şofer
paramedic, TP 1 în şofer autosanitară II, personal cu atribuţii de asigurare
asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi primul ajutor calificat,
conform Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a Ordinului
nr.606/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a art.93 din Legea
nr.95/2006 şi ale Ordinului nr.1092/2006 privind stabilirea competenţelor şi
atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza
prespitalicească şi ale Ordinului privind unele măsuri în asistenţa medicală de
urgenţă prespitalicească nr.2011/2007. Procedura mai sus enunţată se
impune, deoarece încadrarea personalului Smurd a fost efectuată conform
organigramei aprobate prin HCL nr.40/31.03.2009, aceasta având la bază
stabilirea funcţiilor contractuale conform anexelor stabilite de OUG
nr.10/2008, chiar încadrarea acestora pe funcţii fiind precedată de mai multe
etape ( selecţia personalului şi ulterior absolvirea “Cursului de formare în
acordarea primului ajutor calificat, privind efectuarea procedurilor de
descarcerare şi alte operaţiuni de salvare” organizat de către Inspectoratul



pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş, Centrul pentru formarea
formatorilor în descarcerare şi asistenţă medicală de urgenţă Timiş).

Prin propunerea de reducere a posturilor mai sus menţionate, unitatea
administrativ- teritorială Nădlac se încadrează în prevederile OUG nr.63/2010, astfel:
- număr de posturi potrivit pct.1 din anexa la OUG nr.63/2010- 59 posturi ( număr

maxim potrivit pct.1 din anexa la OUG nr.63/2010- 69 )
- posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor potrivit pct.2

din anexa la OUG nr.63/2010- 3 posturi
- posturi pentru serviciul public de poliţie comunitară- 8 posturi
- posturi pentru implementare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile

potrivit pct.4 din anexa la OUG nr.63/2010- 1 post
- posturi salarizate din capitolele de cheltuieli bugetare prevăzute de art.III, alin.2 din

OUG nr.63/2010: Asigurări şi asistenţă socială ( cod 68.02): 8 posturi ( Serviciul
Centrului de zi de îngrijire a copiilor din oraşul Nădlac aflat în subordinea Consiliului
Local Nădlac), 50 posturi de asistenţi personali, din care 37 ocupate;  Sănătate ( cod
66.00): 2 posturi preluate prin protocol în baza OUG nr.162/2008 ( asistenţa medicală
comunitară şi asistenţa medicală desfăşurată în unităţile de învăţământ ), Echipaj
Smurd ( subordonat Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac )- 13
posturi din care: 9 posturi ocupate, 4 posturi vacante.

Primar,
Vasile Ciceac


