
 
 
 
 
 
             
                                               HOTĂRÂREA NR. 125 
                                                Din  22 IULIE  2020 
 
         Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Primăriei oraşului Pecica 
 
       Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 22.07.2020.   
            
       Având în vedere: 
 
      -Inițiativa primarului Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr.30286 din 14.07.2020, 
      -Raportul de specialitate al doamnei Megyes Mariana, șef Serviciul Resurse Umane și Relații 
       Publice, 
      -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.115/20.09.2019; 
      -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; 
       - Bugetul local aprobat prin hotărârea consiliului local nr. 32 din 18.02.2020 prin care s-au 
        finanţat parţial posturile din cadrul capitolul bugetar 70, personalul de de acest capitol urmând a  
        fi transferat la Serviciul Gospodărire Comunală şi Salubrizare a oraşului Pecica, iar în  
        conformitate cu prevederile art.49, alin.(3) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice  
        locale, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile de personal aprobate nu pot fi  
         majorate prin virări de credite bugetare. 
       -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
       -Votul „pentru” a 17  consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 17 consilieri.   
       - In temeiul art.129, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.c) și 139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din  
         O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 
 
                                                              HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Se modifică Organigrama şi  Statul de funcţii al  Primăriei orașului Pecica, conform 
anexelor 1-2, după cum urmează: 
1.1.În cadrul Compartimentului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, postul vacant de 
natură contractuală de inspector de specialitate, gradul IA se desfiinţează. 
1.2.În cadrul Compartimentului Edilitar Gospodăresc se mută 8 (opt) posturi vacante de natură 
contractuală din cadrul Compartimentului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, după 
cum urmează: 2 (două) posturi de muncitor calificat TP.I, 2 (două) posturi de muncitor calificat 
TP.III, 2 (două) posturi de muncitor calificat TP.IV şi 2 (două) posturi de muncitor necalificat TP.I. 
1.3.În cadrul Compartimentului Menajerie Bivoli din cadrul Biroului de Sustenabilitate a Proiectelor 
de Mediu şi Promovarea Agroturismului se mută din cadrul Compartimentului Edilitar Gospodăresc, 
postul contractual de muncitor calificat TP.I ocupat de domnul Antal Carol, fără a se modifica 
atribuţiile prevăzute în fişa postului. Fac precizarea că la data întocmirii prezentului raport de  
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specialitate domnul Antal Carol are raporturile de muncă suspensate pentru incapacitate temporară 
de muncă. 
1.4.Ca urmare a reorganizării activităţii Compartimentului pentru Administrarea Domeniului Public 
şi Privat, acesta se va redenumi „Compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat” şi se 
mută din subordinea Serviciului Protecţia Mediului în subordinea Serviciului Urbanism şi 
Amenajarea (Arhitectului şef). În cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public şi 
Privat se înfiinţează funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant, 
principalele atribuţii ale acestui post fiind urmărirea întreţinerii şi reparării sistemelor de semnalizare 
rutieră şi colaborarea cu administatorii reţelelor edilitare în vederea corelării lucrărilor de investiţii 
sau reparaţii 
1.5.Direcţia de Asistenţă Socială de mută din subordinea primarului în subordinea Consiliului Local 
al oraşului Pecica în conformitate cu prevederile art.113. alin.(2) din Legea asistenţei sociale 
nr.292/2011, cu modificările şi compltările uletrioare. 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Megyes Mariana, 
șef Serviciul Resurse Umane și Relații Publice se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -Doamna Megyes Mariana, șef Serviciul Resurse Umane și Relații Publice 
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