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Nr. 2.848  din  04.03.2010

EXPUNEREA DE MOTIVE

Primarul oraşului Nădlac- Ciceac Vasile,
Având în vedere:

 propunerile compartimentelor din structurile primăriei, serviciilor din subordinea
Consiliului Local Nădlac

 prevederile art.63 alin 1 lit.c, art.36 alin 3 lit.b Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, conform, la propunerea primarului, consiliul local aprobă
înfiintarea, organizarea si statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului,
ale instituţiilor si serviciilor publice de interes local, precum si reorganizarea si statul
de funcţii ale regiilor autonome de interes local

PROPUN:

Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii cu următoarele modificări , astfel :
1. Înfiinţarea a 4 posturi de şofer-paramedic în cadrul echipajului SMURD din

subordinea Serviciului Public de Pompieri. Înfiinţarea posturilor este necesară în
conformitate cu prevederile Ordinului 1092/07.09.2006 privind stabilirea
competențelor și atribuțiilor echiajelor publice de intevenție de diferite niveluri în
faza prespitalicească, prin care se precizează că un astfel echipaj/tură este format
minimum 3 persoane , acesta ar trebui să funcționeze cu minimum 12 paramedici.

2. Desfiinţarea a 17 posturi vacante ca urmare a încetării contractelor individuale de
muncă din cadrul SPEG , ca urmare a acordului părţilor

3. Reducerea activităţii SPEG-ului cu trei posturi ( Drahoş , Bujtaş, Bălan ), astfel
rămânând în cadrul SPEG-ului doar activitatea administrării pieţei cu un post
ocupat de către Turian Andrei

4. Înființarea a 10 posturi de asistenți personali (din cele 40 de posturi existente 39
sunt ocupate ), conform Legii nr.448/2006

Având în vedere faptul că în cadrul organigramei și a statului de funcții din aparatul
de specialitate al primarului există vacante 8 funcții de natura funcției publice și 2 funcții de
natură contractuală, de asemenea prevederile art.22 din OG 34/2009 precum și efectele
negative a crizei economice, propun suspendarea pe tot parcursul anului 2010 ocuparea
acestor posturi.

Primar,
Vasile Ciceac


