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HOTĂRÂREA nr.36 

din 23.02.2021 
privind desemnarea d-lui Slavko Dușan în funcția de șef serviciu al Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență Nădlac 

 
 

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

23.02.2021, 

Având în vedere: 
 inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 

înregistrat cu nr.900/08.02.2021 

 raportul compartimentului resurse umane din cadrul primăriei 
nr.899/08.02.2021 

 Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.138/19.11.2019 privind înființarea 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență  Nădlac în orașul Nădlac potrivit 
prevederilor Ordinului nr.75/2019 

 Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.27/20.02.2020 privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții 

 Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.163/27.11.2018 privind modificarea 
coeficienților care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcțiile 

publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Nădlac 
 Avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Vasile Goldiș “ al Județului Arad 

nr.1/AR/2021/26.01.2021, înregistrat la primăria orașului Nădlac sub 

nr.804/02.02.2021 
 Contract Individual de Muncă nr. 16/05.08.1996  al dlui Slavko Dușan  

 certificat absolvire pentru ocupația șef serviciu voluntar pentru situații de 

urgență, certificat seria M, nr.00267931, emis d-lui Slavko Dușan, în baza OG 

nr.129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 Adeverința medicală  nr.189/12.01.2021 al d-lui Slavko Dușan  

 Aviz psihologic nr.152/13.01.2021, emis d-lui Slavko Dușan   

 prevederile art.13, lit.e), ale art.14 lit.b) din Legea nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, republicată, actualizată 

 prevederile art.30 din anexa la Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr.75/2019 

pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi 
dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 

 avizul consultativ al repreznetanților salariaților nr.1076/15.02.2021 

 prevederile art.8, art.10-11, anexa nr.8 din Legea nr.153/28.06.2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată 
 prevederile art.129(2), lit.a, (3), lit.c, art.136(1) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 

 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 

mailto:primaria.nadlac@rdslink.ro
http://www.primaria-nadlac.ro/


       În temeiul art.139(1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, actualizată 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Desemnarea angajatului Slavko Dușan, născut la data de 30.04.1974, cu 

domiciliul în orașul Nădlac, str.Jozef Gregor Tajovsky nr.5, județul Arad, care se identifică 

prin CNP 1740430024483,  în funcția de șef serviciu la Serviciul Voluntar pentru Situații 
de Urgență Nădlac, conform prevederilor art.13 lit.e) din Legea nr. 307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor, republicată, actualizată și ale prevederilor art.30 din 

anexa la Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor 

de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a 
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă. 

          Art.2. Coeficientul care stă la baza determinării salariului de bază pentru funcția 

contractuală de șef serviciu la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac, poziția 
nr.82 din statul de funcții, se stabilește la 1,9. 

Art.3. Prezenta modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea Consiliului Local 

Nădlac nr.163/27.11.2018. 
Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac 

și se comunică către: 

- Compartiment resurse umane din cadrul primăriei 

- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac 
- Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ- 

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contenios 

 
 

 

    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE    

      RĂZVAN-FLORIN PALADIE                                 SECRETAR GENERAL 
                                                                               ALEXANDRU GROS 
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