
 
 
 
 
 
             
                                               HOTĂRÂREA NR. 110 
                                                Din  17 IUNIE  2020 
 
  Privind aprobarea statului de funcţii  ca urmare a transformării unor funcţii publice de  
       execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica 
 
         Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 17.06.2020.                  
         Având în vedere: 
       - Inițiativa primarului Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr. 26392 din  
         10.06.2020, 
       -Raportul de specialitate al doamnei Megyes Mariana, șef Serviciul resurse umane și relații  
         publice U.A.T.Pecica, 
       - Organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi a serviciilor  
          publice înfiinţate în subordinea Consiliului local al oraşului Pecica au fost aprobate prin 
          Hotărârea Consiliului Local nr.115/20.09.2019; 
       - Adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad nr.3489/05.05.2020 prin care se comunică  
         Ordinul nr.250/04.05.2020, emis de către Prefectul Judeţului Arad, domnul Stoian Gheorghe,  
         privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Primăria oraşului Pecica, conform 
         Ordinului MDRAP nr.1385/2020 pe anul 2020; 
       - Prevederile art.129, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.c) și art. 409, alin.(3), lit.b) din O.U.G. 
         nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
        -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
       -Votul „pentru” a 16 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 16 consilieri.   
       - In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019  
         privind Codul administrativ,                            
 
                                                            HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă Statul de funcţii  ca urmare a transformării unor funcţii publice de execuţie vacante 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Megyes Mariana, 
șef Serviciul Resurse Umane și Relații Publice şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            - Doamna Megyes Mariana, șef Serviciul Resurse Umane și Relații Publice. 
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