
                                                                   ROMÂNIA
                                                          JUDEŢUL ARAD
                                                        ORAŞUL PECICA
                                                      CONSILIUL LOCAL

                                                   HOTĂRÂREA  nr .134
                                                     din  22.10.2015

 PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A SPAŢIILOR DE
        DEPOZITARE DIN IMOBILUL CONSTRUCŢIE ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 308604
                                                          PECICA. 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PECICA, întrunit în şedinţa sa  ordinară, din data de  
22.10.2015

            Având în vedere:

       - Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica nr40899/20.10.2015;
       - Raportul nr.40781/19.10.2015 al d-nei Megyes Mariana, şef serviciu – Serviciul resurse
umane şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica;
       - Prevederile art. 9 din Regulamentul – Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
     - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
     - H.G. nr. 611/2008 privind aprobarea normelor pentru organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
       - avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica,
       - votul „pentru” a 13 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 13 consilieri.  
       In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

                                                                     HOTĂRĂŞTE

ART.1. Se aprobă condiţiile de organizare şi de desfăşurare a concursului de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de  ŞEF SERVICIU -  Serviciul Poliţie
Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica, după cum urmează:

a)  Condiţiile pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru ocuparea acestei
funcţii publice sunt:

-  Condiţiile  prevăzute  de art.54  din Legea  nr.188/1999 privind Statutul  funcţionarilor
publici  (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

- Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management
ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (în condiţiile prevăzute la art.31
din Legea nr.284/2010 – Lege – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările ulterioare);

- Minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- Să posede carnet de conducere categoria B;
b) Condiţiile de organizare şi de desfăşurare a concursului de recrutare  sunt cele

stabilite  de  HG  nr.611/2008  pentru  aprobarea  normelor  privind  organizarea  şi  dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici,  cu modificările şi completările ulterioare şi constă în trei etape
succesive:
  a) selecţia dosarelor de înscriere;
     b) proba scrisă;
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     c) interviul.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

ART.2 -  Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul oraşului Pecica 
prin d-na 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.

- D-na Megyes Mariana, şef serviciu – Serviciul Resurse Umane şi Relaţii Publice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 
  DANICSKO MARINELA                                                      MOŢ ADELA
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