
 
 
 
 
 
             
                                                HOTĂRÂREA NR. 80 
                                                   Din  27 MAI 2021 
 
     Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Primăriei oraşului Pecica 
 
       Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința  din data de 27.05.2021.                 
        
       Reținând referatul de aprobare nr. 28721/19.05.2021 al domnului primar, în calitate de inițiator, 
       Analizând raportul de specialitate din partea Serviviului resurse umane și relații publice, 
       Luând în considerare 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; 
       Având în vedere adresa Instituției Prefectului-județul Arad nr.3214/26.04.2021 prin care se  
       comunică Ordinul nr.317/26.04.2021, emis de către Prefectul Județului Arad, privind stabilirea  
       numărului maxim de posturi pentru Primăria orașului Pecica pe anul 2021, conform Ordinului 
       MDRAP nr. 338/2021, 
       Ținând cont de prevederile art.III, alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea  
       şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea  
       unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
      Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Pecica, 
      Votul „pentru” a 14  consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 17  consilieri.  
      Reținând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,  
      republicată, 
      Potrivit dispozițiunilor art.129, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.c) și art.139, alin.(1) și art.196, 
      alin.(1),lit.a) și  art.518, alin.(1), alin.(2) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul  
      administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
                                                             HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se modifică  Organigrama şi  Statul de funcţii al Primăriei orașului Pecica, conform 
anexelor 1-2, după cum urmează: 
1.1. Se reorganizează activitatea Compartimentul Consiliere Psihologică al Direcţiei de Asistenţă 
Socială prin schimbarea denumirii în  Centrul Comunitar de Informare şi Consiliere, care va avea în 
structură următoarele funcţii publice: 
-Una funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal, ocupată; 
-Una funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, funcţie nou înfiinţată; 
1.2. Se reorganizează activitatea Compartimentului Managementul de Proiect la nivel de serviciu 
denumit Serviciul Managementul de Proiect, care va avea în structură următoare funcţii publice: 
-Una funcţie publică de conducere de şef serviciu, gradul II, funcţie nou înfiinţată; 
-Trei funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, ocupate; 
-Una funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal, ocupată; 
1.3. Compartimentului Implementare Proiecte aflat în subordinea Serviciului Managementul de 
Proiect are în structură 10 posturi de natură contractuală, după cum urmează: 
-Două posturi de inspector de specialitate, Gradul IA, din care unul este ocupat; 
-Două posturi de inspector de specialitate, Gradul I, posturi vacante; 
-Două posturi de inspector de specialitate, Gradul II, posturi vacante; 
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        -Două posturi de inspector de specialitate, debutant, posturi vacante; 
        -Un post de inspector gradul I, post nou înfiinţat;  
       - Un post de inspector gradul II, post nou înfiinţat; 
1.4. În subordinea Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (arhitectului şef) se mută 
Compartimentul Cadastru şi Compartimentului Gestionarea Domeniului Public şi Privat din 
subordinea Serviciului Registrul Agricol şi Cadastru. 
1.5. Se reorganizează activitatea Serviciului Registrului Agricol şi Cadastru şi a Compartimentului 
Registrul Agricol, acestea se vor comasa şi se vor organiza la nivel de serviciu, denumit Serviciul 
Registrul Agricol, care va avea în structură următoarele funcţii publice: 
           -Una funcţie publică de conducere de şef serviciu, gradul II, funcţie ocupată; 
           -Două funcţii publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior, ocupate; 
           -Una funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal ocupată; 
           -Una funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant, transformată 
din funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal. 
1.6. În subordinea Serviciului Registrul Agricol se află Compartimentul Agricultură Ecologică şi 
Compartimentul Administrativ care se mută din subordinea Serviciului Resurse Umane şi Relaţii 
Publice. 
1.7. Se reorganizează activitatea Biroului Ordine Publică, Siguranţă Rutieră şi Control Comercial 
aflat în subordinea Serviciului Poliţie Locală, la nivel de compartiment, denumit Compartimentul 
Ordine Publică, Siguranţă Rutieră şi Control Comercial. Compartimentului Ordine Publică, 
Siguranţă Rutieră şi Control Comercial, va avea în structură următoarele funcţii publice: 
           -Una funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa I, grad profesional debutant 
transformă din funcţia publică de conducere vacantă de şef birou; 
           -Una funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa I, grad profesional superior, în 
prezent, post temporar vacant; 
            -Două funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa I, grad profesional debutant, 
ocupate; 
             -Patru funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa III, grad profesional superior, 
ocupate, 
1.8.Se reorganizează activitatea Serviciului Protecţia Mediului la nivel de compartiment, denumit 
Compartimentul Protecţia Mediului. În cadrul Compartimentului Protecţia Mediului se desfiinţează 
funcţia publică de conducere de şef serviciu, gradul II, în structura acestuia fiind doar funcţia publică 
de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant, ocupată; 
1.9. Compartimentul Edilitar Gospodăresc şi Compartimentul Întreţinere Spaţii Verzi se mută din 
subordinea Compartimentului Protecţia Mediului (fost serviciu) în subordinea Biroului de 
Sustenabilitate a Proiectelor de Mediu şi Promovarea Agroturismului.Se comasează Compartimentul 
Edilitar Gospodăresc şi Compartimentul Întreţinere Spaţii Verzi, la nivel de compartiment cu 
denumirea Compartiment Edilitar Gspodăresc.Compartimentul Edilitar Gospodăresc va avea în 
structură 16 postrui contactuale după cum urmează:  
                -6 posturi contractuale vacante de muncitori calificati TP.I; 
                -1 post contractual vacant de muncitor calificat TP.II; 
                -4 posturi contractuale vacante de muncitori calificati TP.III; 
                -2 posturi contractuale vacante de muncitori calificati TP.IV; 
                -3 posturi contractuale vacante de muncitori necalificati. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Serviciul Resurse Umane și Relații 
Publice și  se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            - Serviciul Resurse Umane și Relații Publice. 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR GENERAL, 
    MIODRAG STANOIOV                                   ADELA LILIANA MOȚ 



 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 80/27.05.2021 
Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN Semnătura persoanei responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii 80/27.05.2021 s-a făcut cu majoritate o 
simplă o absolută o calificată 

27.05.2021 
 

2 Comunicarea către primar 15.06.2021 
 

3 Comunicarea către prefectul judeţului 14.06.2021 
 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 15.06.2021 
 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ...…/...…/............ 
 

 


