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H O T Ă R Â R E 
Privind înfiin Ńarea unui post de subinginer constructor – conductor  arhitect la 

compartimentul urbanism-amenajarea teritoriului din  cadrul prim ăriei Peciu-Nou 
 
 
 
 

 Consiliul local al comunei Peciu-Nou, judeŃul Timiş; 
 Având în vedere Raportul întocmit de Primarul comunei prin care propune să se 
înfiinŃeze un post de subinginer constructor – conductor arhitect,  
 În temeiul art 38 aliniat (1)  litera “e” din  Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001 , adoptăm prezenta 
 
 

H O T Ă R Â R E: 
 

 Art.1  – Se aprobă înfiinŃare postului de subinginer constructor - conductor 
arhitect cu jumătate de normă. 
 
 Art.2  – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinŃează domnul 
Luchin Ignia-primarul coimunei Peciu-Nou. 
 
 Art. 3 - Prezenta hotărâre, se comunică: 

- cetăŃenilor comunei, prin afişare, 
- InstituŃiei Prefectului JudeŃul  Timiş; 
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Peciu-Nou        Contrasemnează 
7 martie 2006                Secretar 
Nr.39              Viorica-Lidia Miatov 

 
 



 

R A P O R T 

 

Privind modificarea numărului de posturi al aparatului propriu  

 

 

 

 Subsemnatul LUCHIN IGNIA primar al comunei Peciu-Nou, judeŃul Timiş, 

propun consiliului local să adopte o hotărâre privind înfiinŃarea unui post cu normă 

întreagă sau jumătate de normă la compartimentul de urbanism şi amenajarea teritoriului 

din cadrul Primăriei Peciu-Nou –subinginer constructor – conductor  arhitect. 

 Fac această propunere, având în vedere faptul că la nivelul comunei există 

tendinŃa de extindere a intravilanului pentru construcŃii de locuinŃe, atât pentru 

beneficiarii de terenuri care au dobândit terenul în mod gratuit, cât şi  pentru cei ce au 

dobândit terenurile în proprietate prin cumpărare în urma licitaŃiilor organizate. 

 Arăt că la compartimentul de urbanism există un post similar, asimilat funcŃiei 

publice, însă organizarea unui concurs pentru ocuparea postului este de lungă durată, dat 

fiind că pentru aceasta am avea nevoie de aprobare din partea AgenŃiei NaŃionale a 

FuncŃionarilor Publici din Bucureşti. 

 Consider că este util să aprobaŃi înfiin Ńarea unui alt post pentru un angajat care să 

facă parte din personalul contractual, acest lucru dând astfel posibilitatea să organizăm 

mai curând  concursul. 

 

 

 

 Peciu-Nou       Primar 

          LUCHIN IGNIA 


