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HOTĂRÂREA NR. 40
din 31.03.2009
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

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.03.2009,
Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.5488/2009
 prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu
modificările şi 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
 avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economicofinanciare,
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 schimbarea denumirii „Compartimentului de asistenţă socială
în „ Serviciu Public de Asistenţă socială.”
Art 2. Se aprobă crearea unui Serviciu financiar – contabil care va avea în
subordine Compartimentul contabilitate – casierie şi Compartimentul impozite şi
taxe.
Art 3. Se aprobă înfiinţarea unei funcţii publice de conducere de consilier,
clasa I, grad superior, treapta 1 în cadrul Serviciului financiar – contabil.
Art 4. Se aprobă transferarea postului vacant de referent, clasa III, grad
superior, treapta 1 din cadrul Compartimentului de resurse umane la
Compartimentul de impozite şi taxe.
Art 5. Se aprobă trecerea Compartimentului de administrarea patrimoniului
local şi a Compartimentului urbanism în subordinea arhitectului şef.
Art 6. Se aprobă desfiinţarea postului vacant de referent ½ normă TP II, din
cadrul Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac.
Art 7. Se aprobă înfiinţarea unui post vacant de psiholog, GP III în cadrul
Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac.
Art 8. Se aprobă desfiinţarea următoarelor posturi vacante din cadrul
Serviciului Public Edilitar Gospodăresc :
 postul vacant de muncitor necalificat ½ normă din cadrul activităţii de
Întreţinere zone verzi, parcuri,
 postul vacant de muncitor necalificat din cadrul activităţii de Întreţinere
zone verzi, parcuri,
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 postul vacant de muncitor calificat TP IV din cadrul activităţii de Întreţinere
utilaje şi reparaţii străzi,
 postul vacant de muncitor calificat TP III din cadrul activităţii de Întreţinere
utilaje şi reparaţii străzi,
 postul vacant de muncitor necalificat din cadrul activităţii de Întreţinere
utilaje şi reparaţii străzi,
 postul vacant de muncitor calificat TP V din cadrul activităţii de Prestări
servicii,
 postul vacant de muncitor calificat TP VI din cadrul activităţii de Prestări
servicii,
 postul vacant de dactilografă TP II din cadrul activităţii de Prestări servicii,
 postul vacant de muncitor necalificat din cadrul activităţii de Administrarea
pieţei,
Art 9. Se aprobă avansarea în treapta de salarizare imediat superioară prin
transformarea postului, ţinând seama de rezultatele obţinute în activitatea
profesională notate cu calificativul cel puţin bun în anul 2008 a funcţionarilor publici
prezenţi în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.10. Se aprobă organigrama, numărul de personal al aparatului de
specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea
Consiliului Local Nădlac pentru anul 2009, conform anexelor nr.27 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.11. Se aprobă statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului,
ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Nădlac pentru
anul 2009, conform anexelor nr.89, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.12. Prezenta hotărâre se comunică:
 primarului oraşului Nădlac
 compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei
 Serviciului Public Edilitar Gospodăresc
 Serviciului Centrului de Zi de Îngrijire a Copiilor Nădlac
 Serviciului Publi Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac
 Clubului sportiv Victoria Nădlac
 Instituţiei Prefectului Judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor,
Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios .

Preşedinte de şedinţă
LUPŞA EUGEN
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