CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
A/4

HOTĂRÂREA nr. 58
din 17.06.2003
privind stabilirea funcţiilor publice din cadrul aparatului Consiliului local al oraşului Nădlac
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
17.06.2003,
Având în vedere:
-Referatul nr. 4581/22.05.2003 a primarului oraşului Nădlac.
-Prevederile art. 2 alin. 3, art. 7, art. 9, art. 12, art. 13, art. 14, art. XVI alin. 4, alin. 5,
art. 98 şi ANEXA la titlul III din Legea 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.
-Prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice aprobată prin Legea nr.
247/2002.
-Prevederile art. 38 (2) lit. ”e” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.
-Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină.
-votul a 14 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi în funcţie, fiind prezenţi la
şedinţa Consiliului local din data de 17.06.2003 un număr de 15 consilieri.
În temeiul art. 46(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1.Se stabilesc funcţiile publice din cadrul aparatului Consiliului local al oraşului
Nădlac ,conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se stabilesc total posturi bugetare cu funcţii publice şi funcţii în regim
contractual,funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie, din anexa nr. 1 la
prezenta hotărâre.
Art.3.Se aprobă Organigrama Primăriei oraşului Nădlac din anexa nr. 2 la prezenta
hotărâre.
Art.4.Se aprobă statul de funcţii al Primăriei oraşului Nădlac din anexa nr. 3 la
prezenta hotărâre.
Art.5.Se abrogă anexele nr. 1 ,nr. 2 şi nr. 5 din Hotărârea consiliului local nr.
91/2002.
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică:
-primarului oraşului Nădlac
-compartimentului de resurse umane din cadrul Primăriei
-Prefecturii Judeţului Arad, Direcţia controlul legalitatăţii actelor şi contencios
administrativ
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