
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARRAD 

ORAŞUL SEBIŞ 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR. 114 

DIN 30.12.2019 

 

Privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de Functii pentru Aparatul  de 

specialitate al Primarului orasului Sebis  

 

            Consiliul local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara  

            Avand in vedere:  

 - initiativa domnului consilier cu atributii de viceprimar, Toma Teodor 

 - Raportul  compartimentului de specialitate, intocmit de catre d-na Petrisor Clara, 

consilier juridic  

 - Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 79 din 14.10.2019 privind modificarea si 

aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pentru Aparatul  de specialitate al Primarului 

orasului Sebis si a serviciilor publice subordonate Consiliului Local Sebis 

 - Ordinul nr. 303/2019 privind stabilirea numarului de posturi pentru unitatile 

administrativ teritoriale din judetul Arad, inregistrat la Primaria orasului Sebis la nr. 

3135/02.05.2019 

 -  prevederile  OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 

            - avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Sebis  

            În temeiul art. 196  alin  (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

HOTARASTE: 

 

            ART.1.  Se aproba modificarea Organigramei si a Statului de Functii pentru Aparatul 

de Specialitate al Primarului orasului Sebis incepand cu 01.01.2020, astfel: 

 - mutarea definitiva a postului de inspector, clasa I, gradul profesional superior,  ID 

POST 278539, ocupat de catre d-soara. Toth Andrea, din cadrul compartimentului de 

Asistenta Sociala – Directia de Asistenta Sociala,  in cadrul Compartimentului de 

Administratie Publica Locala cu respectarea Ordinului nr. 303/2019 privind stabilirea 

numarului de posturi pentru unitatile administrativ teritoriale din judetul Arad, inregistrat la 

Primaria orasului Sebis la nr. 3135/02.05.2019.  

 Precizam ca ne incadram in numarul maxim de posturi aprobate. 

 ART.2.  Modificarea si aprobarea Organigramei si Statul de Functii pentru Aparatul 

de Specialitate al Primarului orasului Sebis, este conform anexelor I si II, care sunt parti 

integrante ale prezentei hotarari. 

 ART. 3. Cu ducerea la indeplinirea a prezentei hotarari se incredinteaza primarul 

orasului Sebis si se comunica cu : 

     -     persoana cu atributii de Resurse Umane 

      -     Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis 

- Institutia Prefectului - Judetul Arad 
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