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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 111
DIN 14.09.2016

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
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PECICA, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de
14.09.2016.
Având în vedere:
- Expunerea de motive înregistrată sub nr.28860 din 04.07.2016 a primarului oraşului Pecica
prin care propune 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;
- Expunerea de motive înregistrată sub nr.35799 din 12.09.2016 a primarului oraşului Pecica
prin care propune aprobarea statului de funcţii în urma transformării unei funcţii publice de
execuâie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica;
- Raportul doamnei Megyes Mariana – şef serviciu, Serviciul Resurse Umane şi Relaţii
Publice înregistrat sub nr.28849 din 04.07.2016 cu privire la aprobarea organigramei şi a
statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi a serviciilor publice înfiinţate în
subordinea Consiliului local a oraşului Pecica;
- Raportul doamnei Megyes Mariana – şef serviciu, Serviciul Resurse Umane şi Relaţii
Publice înregistrat sub nr.35794 din 12.09.2016 cu privire la aprobarea statului de funcţii în
urma transformării unei funcţii publice de execuâie vacantă din cadrul aparatului de
specialitate al primarului oraşului Pecica;
- Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr.121/07.03.2016 privind stabilirea numărului maxim de
posturi pentru unitatea administrativ teritorială oraş Pecica, pentru anul 2016;
- Prevederile art.100, alin.(1), art.107 şi art.112, alin.(1) din Legea nr.188/1999 - Statutul
funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.36400 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;
- Prevederile art. 36 punctul 3 litera “b” din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica,
- Votul „pentru” a 15 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 15 consilieri.
- In temeiul art. 45 pct. I din Legea Administraţiei Publice Locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se modifică organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
şi a serviciilor publice înfiinţate în subordinea consiliului local al oraşului Pecica, conform
anexelor 1,2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
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1.) În cadrul Compartimentului Juridic, se desfiinţează postul aferent funcţiei publice de
execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant;
2.) În cadrul Casei de Cultură se înfiinţează un post de manager (director), gradul II.
Înfiinţarea acestui post se face în conformitate cu prevedrile art.14 din O.U.G. nr.118/2006,
privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu
modificările şi completările ulterioare.
3.) Având în vedere prevederile art.107, alin.(2), lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, repubicată (2), cu modificările şi completările ulterioare, se transformă
următoarele funcţii publice de execuţie vacante:
a) În cadrul Compartimentului Audit Public Intern postul aferent funcţiei publice de execuţie
vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent se transformă în auditor, clasa I, grad
profesional superior;
b) În cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului postul aferent funcţiei publice de
execuţie vacante de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior se transformă în
inspector, clasa I, grad profesional principal.
4.) În cadrul Casei de Cultură postul vacant de natură contractuală de referent, trapta IA se
transformă în referent debutant.
5.) În cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Comunitară se înfiinţează un post de
asistent medical comunitar. Acest post se înfiinţează având în vedere adresa Direcţiei de
Sănătate Publică a Judeţului Arad nr.3112/24.06.2016.
Art.2. – În cadrul Compartimentului Informare şi Relaţii Publice postul aferent funcţiei
publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior se transformă în
consilier, clasa I, grad profesional superior în temeiul art.107, alin.(2), lit.b) din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, repubicată (2), cu modificările şi
completările ulterioare;
Art.3. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Megyes
Mariana – Şef Serviciu, Serviciul Resurse Umane şi Relaţii Publice şi se comunică cu:
-Instituţia Prefectului – judeţul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –
Compartiment Juridic;
- Doamna Megyes Mariana – Şef Serviciu, Serviciul Resurse Umane şi Relaţii Publice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
STANOIOV MIODRAG

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU SECRETAR,
SOCA ANA IOANA

