
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL PECICA 

 
 
                                       PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. …… 
               DIN …………. 
 

Privind aprobarea statului de funcţii ca urmare a transformării unui post contractual vacant 
din cadrul Compartimentului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat 

 
 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 
………………….: 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica înregistrată cu nr.50585 din data de 
08.11.2018; 

- Raportul d-nei Megyes Mariana, şef serviciu – Serviciul Resurse Umane şi Relaţii Publice  
în cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Pecica, înregistrat cu nr.50583 din data de 
08.11.2018; 
       - Hotărârea Consiliului Local nr.119/14.08.2018 privind aprobarea organigramei şi a statului 
de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi a serviciilor publice înfiinţate în subordinea 
Consiliului local al oraşului Pecica. 

- Prevederile art.36, alin.(3), lit.b) din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- Avizul privind funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din 
cadrul serviciilor publice de interes local înfiinţate în subordinea Consiliului local al oraşului Pecica 
acordat de  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici prin adresa  nr.36993/2018;  

      - avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica; 
- votul „pentru” a ….. consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi …… consilieri; 

   
       - In temeiul art. 45  pct.  I din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale,  republicată 

 
HOTĂRĂŞTE: 

  
ART.1. – Se aprobă statul de funcţii anexat prezentei hotărâri  ca urmare a  transformării 

postului contractual vacant din cadrul Compartimentului pentru Administrarea Domeniului Public şi 
Privat din muncitor necalificat în muncitor calificat TP.IV. 

 
ART.2- Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – judeţul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios  Administrativ – 
Compartiment Juridic                      
- D-na Megyes Mariana, şef serviciu - Serviciul Resurse Umane şi Relaţii Publice din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului oraşului Pecica. 
 
                 Iniţiator,  
primar - ANTAL PETRU 


