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ROMÂNIA 
JUDEłUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

                                                 HOTĂRÂREA  NR . 99 
  
                                                             DIN  22.08.2013 
 
 
PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCłII ÎN URMA TRANSFORMĂRII UNOR 
FUNCłII PUBLICE DE EXECUłIE VACANTE DIN CADRUL APARATULUI DE 
SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI PECICA 
 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa extraordinară din data de 
22.08.2013: 
 
 
Având în vedere: 
      - expunerea de motive nr.11421/19.08.2013 a primarului, Antal Petru, privind aprobarea statului de 
funcŃii în urma transformării unor funcŃii publice de execuŃie vacante din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Pecica; 
      -  raportul nr. 11400/19.08.2013 al d-nei Megyes Mariana – şef serviciu resurse umane şi relaŃii 
publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica; 
      - dispoziŃia primarului oraşului Pecica nr.443/19.08.2013 privind încetarea raporturilor de serviciu 
ale d-lui Ponta Sorin-Dimitri – referent, clasa III, grad profesional ASISTENT, din cadrul 
Compartimentului Registrul Agricol, conform art.97,lit.b din Legea nr. 188/1999-republicată(2)cu 
modificările şi completările ulterioare, cu acordul consemnat în scris al ambelor părŃi, începând cu data 
de 19.08.2013; 
       - avizul A.N.F.P. nr.27761/23.07.2013 privind funcŃiile publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică ale 
oraşului Pecica; 
       -  H.C.L. Pecica nr.93/29.07.2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii al 
aparatului de specialitate al primarului şi a serviciilor publice înfiinŃate în subordinea Consiliului local 
al oraşului Pecica pentru anul 2013; 
       -  prevederile art.107, alin.(2), lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul FuncŃionarilor 
Publici(r2) cu modificările şi completările, care prevede: „(2) AutorităŃile şi instituŃiile publice au obligaŃia 
de a înştiinŃa, în termen de 10 zile lucrătoare, AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici ,în oricare dintre 
următoarele situaŃii:b) transformarea unei funcŃii publice vacante într-o funcŃie publică cu o altă denumire sau într-o 
funcŃie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea 
sau instituŃia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate.” 

       - prevederile  art.36,alin.(3),lit.b) din Legea nr. 215/2001- Legea AdministraŃiei Publice Locale 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
      - avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica 

- votul „pentru” a 9 consilieri, din cei 17 in funcŃie, fiind prezenŃi 9 consilieri.   
       - In temeiul art. 45  pct.  I din Legea 215/2001 a AdministraŃiei Publice  Locale,  republicată 
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                                      HOTĂRĂŞTE                                      HOTĂRĂŞTE                                      HOTĂRĂŞTE                                      HOTĂRĂŞTE::::    
  

ART.1. – Se aprobă  statul de funcŃii al aparatului de specialitate al Primarului şi a 
serviciilor publice înfiinŃate în subordinea Consiliului Local al oraşului Pecica 
conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.2- Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinŃează primarul şi se comunică 
cu: 
- InstituŃia Prefectului – judeŃul arad – Serviciul Juridic şi Contencios                            

Administrativ – Compartiment Juridic 
- Megyes Mariana, şef serviciu – Serviciul resurse umane şi relaŃii publice în 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Pecica 
 
 
 
 
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                             SECRETAR, 
                  GOLDEA DANIEL                                                                          MOł ADELA 

 


