
R  O  M  Â  N  I  A         

JUDEȚUL TIMIȘ 

ORAȘUL FĂGET 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi salariilor de bază pentru personalul   din  
Aparatul de specialitate al primarului şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului 

local 
 

Consiliul local  al  oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 
  Având în vedere : 

-referatul  inspectorului din cadrul compartimentului administraţie publică al Primăriei Făget, 

înregistrat  cu nr. 554/23.01.2019, prin care se propune aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii  

din cadrul Aparatului propriu de specialitate al primarului orașului Făget şi ale serviciilor şi instituţiilor 

publice locale, fără modificarea funcţiilor publice din cadrul acestora; 

-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului local; 

-prevederile art.11 din Legea nr.153/2017 coroborat cu prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 937/2018 privind stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu 1 

ianuarie 2019; 

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare,  

                         În temeiul prevederilor art. 36 alin .2,  lit. “a”,  alin. 3 lit.”b” şi ale art. 45 alin.1 din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.- Se  stabilesc   salariile  de  bază și coeficienții de ierarhizare ale funcțiilor  

de demnitate publică, funcțiilor publice și functiilor contractuale din cadrul  Aparatului propriu de 

specialitate al primarului orașului Făget, ale serviciilor şi instituţiilor publice locale, aplicabile începând  

cu data de 1 ianuarie  2019, conform anexelor nr. 1.1 şi 1.2,  care fac  parte  integrantă din prezenta 

hotărâre.  

                        Art.2-Se aprobă Organigrama pentru personalul din cadrul  Aparatului de specialitate 
al primarului, ale serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului local , conform anexelor 2.1 şi 
2.2. 
                       Art.3.-Se aprobă Statul de funcţii pentru personalul din Aparatul de specialitate al 
primarului, ale  serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului local, conform anexelor 3.1 şi 
3.2. 

           Art.4-Salariile de bază şi indemnizaţiile aferente funcţiilor de demnitate publică şi cele 

ale aleşilor locali se vor actualiza de către ordonatorul principal de credite în mod corespunzător 

modificării prin lege a salariului fr bază minim brut pe ţară garantat în plată , urmând a se aplica de la 

data intrării în vigoare a actului normativ privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată. 

            Art.5-Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul orașului 

Făget, prin Biroul economic şi Compartimentul administraţie publică din cadrul Primariei Oraşului 

Făget. 

           Art.6.-Prezenta hotărâre se comunică : 

                         -dosar hotărâri ; 

                                    -Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş ; 

                                    -biroului economic; 

                                    -compartimentului administraţie publică; 

               -primar. 

                CONTRASEMNEAZĂ                                          PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
                      SECRETAR                 
                   
          
              Nr._______/28 ianuarie  2019 
                   SV/LL/5 ex. 

 


































