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•

Primarul oraşului Nădlac- Ciceac Vasile,
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.42/15.03.2011 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
adresa primăriei nr.813/2011 de solicitare a avizului Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici
avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.872390/01.03.2011,
înregistrat la primăria orașului Nădlac sub nr.3857/14.03.2011
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.168/27.12.2010 privind reorganizarea
Poliţiei Comunitare în structură de Poliţie Locală Nădlac– ca serviciu în
cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Nădlac
Hotărârea
Consiliului
Local
Nădlac
nr.____/29.03.2011
privind
reorganizarea Poliţiei Comunitare în structură de Poliţie Locală Nădlac– ca
serviciu în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Nădlac
Prevederile Legii nr.155/2010 a poliţiei locale
Prevederile Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Poliției
locale, aprobat prin HG 1332/2010
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, Titlul III, art.XVI,
alin.2, lit.b
Prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism,
cu modificările și completările ulterioare
Prevederile Legii nr.284/2010- Legea cadru privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice
Prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată, cu modificările și 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
prevederile art.63 alin 1 lit.c, art.36 alin 3 lit.b Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora, 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:
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2011, cu următoarele
modificări , astfel :
1. Echivalarea funcţiilor publice generale ale personalului poliției
comunitare, precum și a personalului din structurile aparatului de specialitate al
primarului pe funcţii specifice de poliţist local, în conformitate cu prevederile art.7
alin.(4) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, conform anexei avizate de către Agenția Națională a Funcționarilor
Publici, anexată la proiectul de hotărâre.
2. Modificarea relației de subordonare a compartimentului urbanism și a
compartimentului administrarea patrimoniului local, care trec în subordinea
arhitectului-șef.
3. Înființarea a două funcții publice ( vacante ) în cadrul compartimentului
urbanism din subordinea ahitectului-șef:

-

funcție publică de referent, clasa III, debutant, clasa de salarizare 8,
studii medii
funcție publică de referent, clasa III, debutant, clasa de salarizare 8,
studii medii

Modificările de la referat, punctele nr.2,3 au fost propuse ca urmare a
prevederilor Titlul III, art.XVI, alin.2, lit.b din Legea nr.161/2003, astfel: „pentru
constituirea unui serviciu este necesar un număr de minim 7 posturi de execuţie”.
De asemenea, Legea nr.350/2001, modificată şi completată, stabileşte că la
nivelul oraşelor structura responsabilă cu amenajarea teriroriului şi urbanismul se
organizează ca direcţie sau serviciu.
Proiectul de hotărâre, în caz de aprobare, va modifica în mod
corespunzător organigrama, numărul de personal al aparatului de specialitate al
primarului, precum și statul de funcții, pentru anul 2011, respectiv anexele nr.1,
2, 6 la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.42/15.03.2011.

Primar,
Vasile Ciceac

