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ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

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.53
Din 10.04.2012

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 pentru anul 2012

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
10.04.2012,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.3767/06.04.2012
- referatul compartimentului informatizare din cadrul primăriei

nr.3766/06.04.2012
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.37/24.02.2012 privind aprobarea

participării Oraşului Nădlac în cadrul Programului de Cooperare
Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Axa Prioritară 1.
Îmbunătăţirea condiţiilor chei de dezvoltare comună durabilă a zonei de
cooperare, Domeniul major de intervenţie 1.2. Îmbunătăţirea
comunicaţiilor transfrontaliere, Acţiunea 1.2.3. Emisiuni de ştiri
transfrontaliere, proiectul de cooperare transfrontalieră “ Comunicare si
informare la standarde europene in zona transfrontaliera Nadlac-
Totkomlos”, şi aprobarea cofinanţării acestuia

- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.22/28.02.2012 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.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

- 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 înființarea funcției contractuale de administrator Tv online,
pe perioadă determinată, până la data de 31.07.2013, funcție prevăzută cu studii
medii, în cadrul compartimentului administrativ-secretariat din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, funcție bugetată prin proiectul “Information and
communication at European standards in cross-border area Nadlac-Totkomlos”.

Art.2. Se aprobă modificarea organigramei, a numărului de personal al
aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din
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subordinea Consiliului Local Nădlac pentru anul 2012, conform anexelor nr.1-2 care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local
Nădlac pentru anul 2012, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta modifică în mod corespunzător anexele nr.1-2, 7 la Hotărârea
Consiliului local Nădlac nr.22/28.02.2012.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- compartimentului informatizare din cadrul primăriei
- compartimentului audit public intern din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ- Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate
Cioarsă Ștefan Traian Secretar

Gros Alexandru


