
                                                               ROMÂNIA
                                                          JUDEŢUL ARAD
                                                        ORAŞUL PECICA
                                                      CONSILIUL LOCAL

                                                   HOTĂRÂREA  nr .128
                                                     din  22.10.2015

 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 ORASULUI PECICA, întrunit în şedinţa sa  ordinară  din data de  
22.10.2015

Având în vedere:

- Adresa Instituţiei Prefectului nr.5011/07.08.2015 prin care ne comunică numărul
maxim de posturi pentru anul 2015, calculat conform Hotărârii Consiliului Judeţean
nr.137/2015 prin care comuna Secusigiu a fost arondată Serviciului Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Pecica;
- Expunerea de motive înregistrată sub nr.34658 din 17.08.2015  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;
- Raportul doamnei Megyes Mariana – şef serviciu, Serviciul Resurse Umane şi Relaţii
Publice  înregistrat sub nr.34656 din 17.08.2015 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;
- 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.____________ pentru
funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi a serviciilor publice
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;
- Votul „pentru” a 13 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 13consilieri.
-  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 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
              (1) În cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor se 
înfiinţează un post aferent funcţiei publice de execuţie de INSPECTOR, clasa I, grad 
profesional SUPERIOR. Acest post se înfiinţează ca urmare a arondării comunei Secusigiu la
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Pecica conform 
Hotărârii Consiliului Judeţean nr.137/2015.
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              (2) Postul ocupat de dl.ŢIGU MARIUS - GHEORGHE, aferent funcţiei publice de 
execuţie de CONSILIER, clasa I, grad profesional SUPERIOR în cadrul Compartimentului 
Control Fiscal (IdPost:412661) se mută în cadrul Compartimentului Executare Silită, fără a 
modifica atribuţiile prevăzute în fişa postului cu mai mult de 50%. În urma acestei modificări
se desfiinţează Compartimentul Control Fiscal aflat în subordinea şefului de serviciu al 
Serviciului Impozite şi Taxe Locale şi Executare Silită, având în vedere că avea în 
componenţă doar postul de consilier mai sus menţionat.

             (3) În cadrul Compartimentului Asistenţă Personală se înfiinţează 10 (zece) posturi 
de asistenţi personali.

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.  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 
 DANICSKO MARINELA                                                      MOŢ ADELA
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