
 
 
 
 
 
             
                                        PROIECT DE HOTĂRÂRE NR………….. 
                                             Din ………………..  2019 
 
                    Privind aprobarea statului de funcții ca urmare a transformării unor funcții 
publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Pecica  
    
         Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa  ordinară  din data de ……………… 
 
        Având în vedere: 
       -Inițiativa primarului exprimată prin referatul de aprobare nr.39492 din 14.10.2020, 
       -Organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi a serviciilor  
        publice înfiinţate în subordinea Consiliului local al oraşului Pecica au fost aprobate prin  
        Hotărârea Consiliului Local nr.125/22.07.2020; 
        -Adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad nr.3489/05.05.2020 prin care se comunică  
         Ordinul nr.250/04.05.2020, emis de către Prefectul Judeţului Arad, domnul Stoian Gheorghe,  
         privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Primăria oraşului Pecica, conform  
         Ordinului MDRAP nr.1385/2020 pe anul 2020; 
        -Dispoziţia primarului oraşului Pecica nr.680/08.10.2020 privind încetarea raportul de serviciu 
         al domanei Aconi Edina din funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional  
         principal din cadrul Compartimentului Cadastru al Serviciului Registrul Agricol şi Cadastru,  
         începând cu data de 12.10.2020; 
         -În conformitate cu prevederile Codului Administrativ art.409, alin.(3), lit.b), transformarea 
         unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau într-o funcţie publică 
         de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru  
         autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate se face prin acte  
         administarive emise de autorităţile şi instutuţiile publice, acte administrative care se vor  
         comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în termen de 10 zile lucrătoare de la  
         dispunerea măsurii. 
      -În temeiul art.129, alin.(3), lit.c) și art.136, alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr.57/03.07.2019 
          privind Codul administrativ,  
 
                                                               HOTĂRĂŞTE :  
                                      
Art.1. Se aprobă Statul de funcții ca urmare a transformării funcției publice de execuție vacante din 
cadrul Compartimentului Cadastru al Serviciului Registrul Agricol și Cadastru din inspector, clasa I, 
grad profesional principal în inspector, clasa I, grad profesional debutant, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. -  Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Megyes 
Mariana, șef Serviciul Resurse Umane și Realații Publice şi se comunică cu: 
-Domnul primar, Antal Petru,  
-Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ. 
-Doamna Megyes Mariana, șef Serviciul Resurse Umane și Realații Publice. 
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