
 
 

  
    

          Proiect avizat  

                           Nefavorabil 

         Secretar general UAT Nădlac  

            Alexandru Gros  

HOTĂRÂREA nr.______ 

din _____.07.2021 

privind modificarea organigramei și a statului de funcții   

 
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

_____.07.2021, 

 Având în vedere: 

- inițiativa consilieri locali UDSCR-PMP, exprimată prin adresa  

nr.4.453/06.07.2021 

- referatul inițiatorilor proiectului de hotărâre, nr.4452/06.07.2021 

- Referatul nr. _______/07.04.2021 a secretarului general al orașului Nădlac  

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.54/28.04.2021 privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții    

- Prevederile art.129(2), lit.a, (3), lit.c din Ordonanța de urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, actualizată 

- avizul __________al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

agricultură, juridică şi de disciplină 

- avizul ___________ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţie, mediu şi turism, administraţie publică locală 

- avizul ___________ al comisiei pentru activităţi social – culturale, culte, 

învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 

tineret şi sport 

 În temeiul art.139(3) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, actualizată 
 

HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1. Se aprobă înființarea  a două funcții publice de execuție de polițist local III 

din cadrul Serviciului Poliției locale . 

Art.2. Prezenta hotărâre modifică și completează corespunzător HCL nr. 
54/28.04.2021 și se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se comunică 

către: 

 - compartimentul resurse umane din cadrul primăriei 

 - Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios administrativ – 
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios 
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HOTĂRÂREA nr.54 

din 28.04.2021 
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții 

 

 
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

28.04.2021, 

 Având în vedere: 

- inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată în referatul de aprobare 

înregistrat cu nr.2776/15.04.2021 

- Referatul nr. 2663/12.04.2021 a compartimentului de resurse umane din 

cadrul rimăriei orașului Nădlac 

- Prevederile art.8(1), art.VII, art.22, art.28(2),lit.a din Legea nr.51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, actualizată 

- Prevederile art.30 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, 

actualizată, 

- Prevederile art.8, art.10 și 11 anexa nr.8 din Legea Cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea  personalului plătit din fonduri publice, actualizată, 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.163/27.11.2018 privind modificarea 

coeficienților care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcțiile 

publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Nădlac 

- Avizul consultativ al reprezentanților salariaților nr.2775/15.04.2021 

- Prevederile art.129(2), lit.a, (3), lit.c din Ordonanța de urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, actualizată 

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină 

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţie, mediu şi turism, administraţie publică locală 

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social – culturale, culte, 

învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 
tineret şi sport 

 În temeiul art.139(3) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, actualizată 
 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 
Art.1. (1) Se aprobă desființarea  unui post de natură contractuală de referent  ½ 

normă din cadrul Casei de Cultură. 

(2) Desființarea va opera după pargurgerea tuturor etapelor conform prevederilor 
legale. 
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Art.2. Se aprobă modificarea structurii postului de natură contractuală de arhivar 
TP IA din cadrul Biroului administrativ-secretariat în cel de arhivar TP II norma  ½. 

Art.3. Se aprobă mutarea postului de natură contractuală TP II din cadrul 

compartimentului pentru managementul proiectelor propus spre desființare,  în cadrul 

biroului administrativ secretariat . 
          Art.4. Se aprobă desființarea din cadrul Biroului administrativ secretariat a 

postului de administrator TP I . 

 Art.5. Se aprobă desființarea din cadrul Biroului administrativ secretariat a 
postului de șofer TP I . 

Art.6. Se aprobă desființarea din cadrul Compartimentului evidența agricolă  a 

funcției publice vacante de  inspector I asistent . 
Art.7. Se aprobă desființarea din cadrul Compartimentului protecția civilă  a 

funcției publice vacante de  inspector I superior .  

Art.8. Se aprobă desființarea compartimentului pentru managementul proiectelor 

ca urmare a  distribuirii personalului în alte compartimente. 
Art.9. Se aprobă transformarea  funcţiei publice vacante de auditor I superior  

într-o funcţie  publică  de nivel inferior,  în auditor  I principal . 

Art.10. Se aprobă desființarea postului vacant de natură contractuală de 
bibiotecar TP IA , studii medii din cadrul Bibliotecii. 

Art.11. Se aprobă desființarea a 13 posturi paramedici, respectiv a echipajului 

Smurd- subordonat SVSU Nădlac. 
Art.12. Se aprobă înființarea  unei funcții publice de conducere de șef serviciu 

poliție locală, coeficientul  care stă la baza determinării salariului de bază, fiind stabilit la 

4,2. 

Art.13. (1)Se aprobă desființarea a două funcții publice de execuție de polițist 
local III din cadrul Serviciului Poliției locale . 

(2) Desființarea va opera după pargurgerea tuturor etapelor conform prevederilor 

legale. 
Art.14. Se aprobă înființarea în cadrul Serviciului public de salubrizare în 

subordinea Consiliului local Nădlac a 8 posturi de natură contractuală de execuție și un 

post de natură contractuală de conducere, astfel : 
1. Șef serviciu – studii superioare – coeficientul care stă la baza determinării 

salariului de bază fiind stabilit la 1,9 

2. Inspector de specialitate – studii superioare- debutant 

3. Referent – TP IA -  studii medii 
4. Muncitor calificat – I - studii medii  

5. Muncitor necalificat – I – studii generale  

6. Muncitor necalificat – I – studii generale  
7. Muncitor necalificat – I – studii generale  

8. Muncitor necalificat – I – studii generale  

9. Muncitor necalificat- I- studii generale 

Art.15. Se aprobă transformarea funcției publice vacante de referent III, debutant 
din cadrul compartimentului urbanism în funcție publică de nivel superior de referent III, 

superior. 

Art.16. Se aprobă organigrama şi  statul de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Nădlac, 

pentru anul 2021, conform anexelor nr.1-8 care fac parte integrantă din prezenta  

hotărâre.  
Art.17. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea 

Consiliului Local Nădlac nr.27 din 20.02.2020  și anexa la Hotărârea Consiliului Local 

Nădlac nr.163 din 27.11.2018. 

Art.18. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac 
și se comunică către: 

 - compartimentul resurse umane din cadrul primăriei 



 - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac 
         - serviciul buget din cadrul primăriei 

 - Club Sportiv Victoria Nădlac 

 - Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios administrativ – 

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios 
 

 

 
    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE    

      RĂZVAN-FLORIN PALADIE                                 SECRETAR GENERAL 

                                                                               ALEXANDRU GROS 
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