
ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL

                                                        HOTARÂREA NR. 147
                                                               DIN   22.12.2014

     Privind aprobarea statului de funcţii în urma transformării unor funcţii publice de
execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de
22.12.2014:

Având în vedere:
-  Expunerea  de  motive  a  primarului  oraşului  Pecica  înregistrată  cu  nr.

36746/11.12.2014;
- Raportul d-nei Megyes Mariana, şef serviciu resurse umane şi relaţii publice în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului oraşului Pecica nr.36742/11.12.2014;
      - Avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.36793/2014 pentru
funcţiile  publice  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  şi  a  serviciilor  publice
înfiinţate în subordinea Consiliului local al oraşului Pecica;
     -  Hotărârea Consiliului Local nr.106/18.09.2014 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;

-  Prevederile  art.107,  alin.2,  lit.  b)  din  Legea  nr.  188/1999  privind  Statutul
Funcţionarilor Publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile art. 36, alin.3,lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

      - avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica;
- votul „pentru” a 14 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 14 consilieri;  
       - In temeiul art. 45  pct.  I din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale,
republicată

                                              HOTĂRĂŞTE:
 

ART.1. – Se aprobă  statul de funcţii  anexat prezentei hotărâri în urma transformării
următoarelor  funcţii  publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului
Pecica, după cum urmează:

1.  Funcţia  publică  de  execuţie  vacantă  de  INSPECTOR,  clasa  I,  grad  profesional
ASISTENT din cadrul Compartimentului Registrul Agricol, se transformă în INSPECTOR, clasa
I, grad profesional SUPERIOR (IdPost:278509).

2.  Funcţia  publică  de  execuţie  vacantă  de  CONSILIER,  clasa  I,  grad  profesional
PRINCIPAL din cadrul Compartimentului Resurse Umane, se transformă în CONSILIER, clasa
I, grad profesional SUPERIOR (IdPost:278501).

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                     
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- D-na Megyes Mariana, şef serviciu - Serviciul Resurse Umane şi Relaţii Publice din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Pecica.
- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR,
     DEMETER NICOLAE                                                                         MOŢ ADELA
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