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 HOTĂRÂREA nr. 40 
din 13 august 2010 

 
                                                                                                                                                                    
              Privind restructurarea posturilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
precum şi din instituţiile publice locale înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului Local al 
comunei Nădrag . 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
 
              Având în vedere prevederile art. III al. (1) şi al (5) din OUG nr. 63/2010 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind  finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare, prin care s-a stabilit numarul maxim de posturi din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Nădrag precum şi din instituţiile publice locale 
înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului Local al comunei Nădrag; 
              Având în vedere adresa nr. 8099/S4/13.07.2010  Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Timiş prin care se comunică numărul de 22  ca fiind numărul total de angajaţi din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Nădrag precum şi din instituţiile publice locale înfiinţate 
prin hotărâri ale Consiliului Local al comunei Nădrag.    
              Având în vedere avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 
              În conformitate cu prevederile  art.36 al. (3) lit.  b ) din Legea nr. 215 / 2001 
republicată privind administraţia publică locală ; 
              În temeiul art. 45 al.(1) din Legea nr. 215 / 2001 modificată privind administraţia 
publică locală ; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
             
              Art. 1  Se aprobă desfiinţarea următoarelor funcţii publice şi posturi ocupate de 
personal contractual, din aparatul de specialitate al primarului comunei Nădrag precum şi din 
instituţiile publice locale înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului Local al comunei Nădrag: 

1. Funcţia publică vacantă de referent III superior 3 gr. 5 cu atribuţiuni de casier. 
2. Funcţia publică vacantă de auditor intern I principal 1. 
3. Funcţia publică vacantă de referent III asistent cu probleme de asistenţă socială. 
4. Funcţia publică vacantă de inspector debutant cu probleme de asistenţă socială. 
5. Funcţia publică vacantă de inspector I cu atribuţiuni de promotor. 
6. Postul de referent II gr. 1, personal contractual, cu probleme de servivii publice 

ocupat de d-na Buzan Adina. 
7. Postul de bibliotecar II gr. 5, personal contractual, ocupat de d-na Brînduşescu 

Emilia. 
8. Postul de guard gr. 3 ocupat de d-na Răducu Floare. 
9. Postul vacant de paznic, personal contractual. 
10. Postul vacant de muncitor calificat I, personal contractual. 



11. Postul de muncitor calificat III gr.5 în cadrul SPGC , personal contractual, ocupat 
de d-na. Marcu-Daminescu Lucia. 

12. Postul de muncitor calificat III gr.5 în cadrul SPGC , personal contractual, ocupat 
de dl. Suciu Silviu. 

13. Postul de muncitor necalificat I gr.4 în cadrul SPGC , personal contractual, ocupat 
de dl. Ţibuleac Mihai. 

14. Postul de muncitor necalificat I gr.4 în cadrul SPGC cu atribuţiuni de paznic de 
păşune, personal contractual, ocupat de dl. Lerenţ Gheorghe. 

             Art. 2   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
             Art. 3   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului -  Judeţul Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Secretar 
- Afişare. 

 
                                                                                                    
                                                                                                          Preşedinte şedinţă 
                                                                                                                Juşca Petru 
 
 
 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Mraian 
 
 


