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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.50
din 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

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
12.03.2010,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2848/2010
- referatul Serviciului Public Edilitar Gospodăresc Nădlac nr.2816/2010
- referatul compartimentului relaţii cu publicul nr.2812/2010
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.40/23.02.2010 privind reducerea

activităţii Serviciului Public Edilitar Gospodăresc
- 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

- prevederile Ordinului nr.1092/2006 privind stabilirea competenţelor şi
atribuţiilor echipajelor de intervenţie de diferite niveluri în faza
prespitalicească

- prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, 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

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă mutarea funcţiei contractuale al d-lui Turian Andrei-
administrator, treapta profesională I, gradaţia 5- compartiment administrarea pieţei
din cadrul Serviciului Public Edilitar Gospodăresc din subordinea Consiliului Local
Nădlac în cadrul aparatului de specialitate al primarului- Biroul administrativ-
secretariat.

Art.2. Se aprobă desfiinţarea următoarelor posturi din cadrul Serviciului Public
Edilitar Gospodăresc din subordinea Consiliului Local Nădlac:

- Bălan Constantin- funcţie contractuală de muncitor necalificat, treapta
profesională I, gradaţia 5- întreţinere zone verzi, parcuri, etc.

- Drahoş Ştefan- funcţie contractuală de muncitor calificat, treapta
profesională III, gradaţia 5- întreţinere utilaje şi reparaţii străzi

- Bujtaş Pavel- funcţie contractuală de muncitor calificat, treapta
profesională I, gradaţia 5- întreţinere utilaje şi reparaţii străzi

Art.3. Se aprobă organigrama, numărul de personal al aparatului de
specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea
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Consiliului Local Nădlac pentru anul 2010, conform anexelor nr.1-5 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului,
ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Nădlac pentru
anul 2010, conform anexelor nr.6-7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se suspendă pe toată perioada anului 2010 ocuparea următoarelor
posturi vacante:
1.funcţie publică de referent, clasa III, grad asistent, treapta de salarizare 1, studii
medii- compartiment coordonare şi achiziţii publice
2.funcţie publică de referent, clasa III, grad principal, treapta de salarizare 1, studii
medii- compartiment informare şi relaţii publice
3.funcţie publică de inspector, clasa I, grad debutant, studii superioare-
compartiment pentru proiecte cu finanţare internaţională
4.funcţie contractuală de inspector ¼ normă, grad profesional III, studii superioare-
compartiment de transport public local
5.funcţie contractuală de referent ¼ normă, treapta profesională debutant, studii
medii- compartiment de transport public local
6.funcţie publică de inspector, clasa I, grad debutant, studii superioare-
compartiment pentru protecţia mediului
7.funcţie publică de referent, clasa III, grad superior, treapta de salarizare 1, studii
medii- compartiment impozite şi taxe
8.funcţie publică de consilier, clasa I, grad superior, treapta de salarizare 2, studii
superioare- compartiment urbanism
9.funcţie publică de referent, clasa III, grad superior, treapta de salarizare 3, studii
medii- compartiment administrarea patrimoniului local
10.funcţie publică de inspector/şef serviciu, clasa I, grad principal, treapta de
salarizare 3, studii superioare- serviciul public de poliţie comunitară

Art.6. La data prezentei hotărâri, încetează activitatea Serviciului Public
Edilitar Gospodăresc din subordinea Consiliului Local Nădlac, înfiinţat prin Hotărârea
Consiliului Local Nădlac nr.93/05.06.2001.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului resurse umane din cadrul primăriei
- Serviciului Centrului de Zi de Îngrijire a Copiilor Nădlac
- Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac
- Clubului Sportiv Victoria Nădlac
- 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
LUPŞA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS


