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ROMÂNIA 
JUDEłUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                                        HOTARÂREA NR. 106 
                                                               DIN   18.09.2014 
 
 
      PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI A STATULUI DE FUNCłII AL 
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ŞI A SERVICIILOR PUBLICE  
   ÎNFIINłATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI PECICA  
 
 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa ordinară, din data de 
18.09.2014. 
 Având în vedere: 
   - Expunerea de motive înregistrată sub nr.21650 din 14.07.2014  a  primarului oraşului Pecica 
prin care propune 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;  
 - Raportul doamnei Megyes Mariana – şef serviciu, Serviciul Resurse Umane şi RelaŃii 
Publice  înregistrat sub nr.21624 din 14.07.2014 cu privire la aprobarea organigramei şi a 
statului de funcŃii al aparatului de specialitate al primarului şi a serviciilor publice înfiinŃate în 
subordinea Consiliului local a oraşului Pecica; 
- Adresa InstituŃiei Prefectului nr.1459/2014 prin care ne comunică numărul maxim de posturi 
pentru anul 2014, calculat conform Ordinului comun al Ministerului Afacerilor Interne şi al 
Ministerului FinanŃelor Publice nr.63/206/2014 privind revizuirea mediei numărului de 
locuitori prevăzută în tabelul din anexa la O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare; 
- Prevederile art.100, alin.(1), art.107 şi art.112, alin.(1) din Legea nr.188/1999 -  Statutul 
funcŃionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Avizul favorabil al AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr.36793/2014 pentru 
funcŃiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi a serviciilor publice 
înfiinŃate, 
- Prevederile art. 36 punctul 3 litera “b” din Legea 215/2001 privind administraŃia publică 
locală republicată, cu modificările şi  completările ulterioare; 
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 
- Votul „pentru” a 13  consilieri, din cei 17 in funcŃie, fiind prezenŃi 13 consilieri.   
-  In temeiul art. 45 pct. I din Legea  AdministraŃiei Publice  Locale republicată 
                                                      
        
                                                       HOTĂRĂŞTE 
  
 
ART.1. – Se modifică organigrama şi statul de funcŃii al aparatului de specialitate al primarului  
şi a serviciilor publice înfiinŃate în subordinea consiliului local al oraşului Pecica, conform 
anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 
(1) În subordinea arhitectului şef, funcŃie de conducere specifică în cadrul Serviciului  
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului se înfiinŃează Compartimentul InvestiŃii. În cadrul acestui 
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compartiment se înfiinŃează un post aferent funcŃiei publice de execuŃie de INSPECTOR, clasa 
I, grad profesional PRINCIPAL.  
(2) În cadrul Compartimentului Edilitar Gospodăresc se înfiinŃează două posturi de natură 
contractuală, după cum urmează: 
- un post de MUNCITOR CALIFICAT, TP.I 
- un post de MUNCITOR CALIFICAT, TP.IV.  
(3) În cadrul Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat se înfiinŃează 
un post de natură contractuală de MUNCITOR CALIFICAT, TP.IV. 
(4) Postul vacant aferent funcŃiei publice de execuŃie de CONSILIER JURIDIC, clasa I, grad 
profesional DEBUTANT din cadrul Compartimentului Juridic IT (IdPost:397814) aflat în 
subordinea şefului de serviciu al Serviciului Impozite şi Taxe Locale şi Executare Silită, se 
mută în cadrul Compartimentului Juridic din subordinea Secretarului U.A.T. – oraş Pecica, fără 
a modifica atribuŃiile acestuia. În urma acestei modificări se desfiinŃează  Compartimentul 
Juridic IT aflat în subordinea şefului de serviciu al Serviciului Impozite şi Taxe Locale şi 
Executare Silită.  
(5) Compartimentul Agricultură Ecologică care are în componenŃă un post aferent funcŃiei 
publice de execuŃie de inspector, clasa I, grad profesional superior (IdPost 278508),  ocupat de 
d-na MEZEI ECATERINA se mută din subordinea Serviciului Registrul Agricol şi Cadastru, 
în subordinea Serviciului de Sustenabilitate a Proiectelor de Mediu şi Promovarea 
Agroturismului, fără a modifica atribuŃiile prevăzute în fişa postului cu mai mult de 50%. 
(6) În cadrul Compartimentului ProtecŃie Civilă, în conformitate cu prevederile art. 13 din 
Legea nr. 481/2004 – privind protecŃia civilă, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, se asimilează funcŃia publică generală de execuŃie de Inspector, clasa I, grad 
profesional principal cu funcŃia publică specifică de „Inspector protecŃie civilă”, clasa I, grad 
profesional principal. Totodată se asimilează salariului brut de bază stabilit în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 284/2010  pentru funcŃia publică mai sus menŃionată, ocupată de d-na 
Dudaş Donică Mihaela. 
(7) În cadrul Serviciului Baze Sportive, postul vacant de natură contractuală de Inspector de 
Specialitate, Gradul I se transformă în Îngrijitor.  
(8) În cadrul Casei de Cultură se mută de la Serviciul Baze Sportive postul de MUNCITOR 
CALIFICAT, TP.III ocupat de dl.IGRIŞAN MIRCEA. 
(9) În cadrul Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat  de mută de 
la Serviciul Baze Sportive, postul de MUNCITOR NECALIFICAT, TP.I ocupat de 
dl.HEGYES MIHAI. 
(10) Se desfiinŃează 5 (cinci) posturi vacante de asistenŃi personali. 
 
ART.2. – FinanŃarea posturilor nou înfiinŃate se realizează prin bugetul local, din economiile 
realizate cu posturile vacante prevăzute în statul de funcŃii care a stat la baza fundamentării 
bugetului pe anul 2014. 
 
ART.3 - Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinŃează primarul şi se comunică cu: 
            -InstituŃia Prefectului – judeŃul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ – 
Compartiment Juridic; 
           - doamna Megyes Mariana – Şef Serviciu, Serviciul Resurse Umane şi RelaŃii Publice.   
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,  PENTRU  SECRETAR, 
        POPA DORU                                                                   c.jr.  MUNTEANU VIOLETA 

 


