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Nr. _______ din ______2012

EXPUNEREA DE MOTIVE:

Primarul oraşului Nădlac- Ciceac Vasile,
Având în vedere:

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

 prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice

 prevederile Legii nr.283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

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

Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2012, cu următoarele modificări,
astfel :

 în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, modificarea denumirii funcției de
mediator sanitar în cea de instructor de educație

 în cadrul Serviciului Centrului de Zi de Îngrijire a Copiilor Nădlac, modificarea
clasei de salarizare aferente postului de natură contractuală de inspector GP II,
la cea de 14

 în cadrul compartimentului urbanism din subordinea arhitectului-șef,
transformarea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional
superior, clasa de salarizare 44 în funcție publică de consilier, clasa I, grad
profesional debutant, clasa de salarizare 24

Conform referatului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac
nr.1355/13.02.2012, numărul de personal din cadrul SVSU Nădlac este completat cu un
număr de 5 voluntari.

În ceea ce priveşte organigrama Serviciului Centrului de Zi de îngrijire a copiilor
Nădlac, conform referatului nr.5/06.02.2012, înregistrat la registratura primăriei Nădlac sub
nr.1306/10.02.2012, numărul personalului este acelaşi cu cel aprobat pe anul 2011, ceea ce
se propune este menținerea posturilor astfel cum au fost aprobate anterior.

Propunerea de organigramă pentru anul 2012 depusă la primăria oraşului Nădlac de
către Clubul Sportiv Victoria Nădlac, nr.1103/02.02.2012, se propun următoarele modificări:



- secția fotbal- desființarea funcției de organizator competiții
- secția judo și sambo- desființarea a două funcții de instructor sportiv și înființarea

funcției de antrenor
- sala de sport și baze sportive aer liber- desființarea funcției de personal de

întreținere
- secția handbal- desființarea unei funcții de antrenor
- secția de volei- înființarea funcției de președinte, înființarea funcției de antrenor
Prin referatul compartimentului relaţii cu publicul nr.1333/13.02.2012, în baza

prevederilor Legii nr.448/2011 se propune desfiinţarea a 5 funcţii vacante de asistent
personal.

Primar,
Vasile Ciceac


