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 H O T A R A R E 
                 Privind  modificarea Organigramei Primăriei şi a Statutului de Funcţii 

 
Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou  judetul  Timis , 
 Având în vedere referatul  întocmit de domnul primar Ioan Fărcălău prin care propune    
înfiinţarea a două posturi de pompieri, 
  În conformitate cu prevederile ORDONANTA nr. 10 din 30 ianuarie 2008  privind nivelul 
salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza 
pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit 
anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza 
in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate 
publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi 
ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, 

           În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii,cu modificările ulterioare,  
       În  temeiul  prevederilor  art. 36 aliniat  (3 ) litera  ‚b’si  art.  45 aliniat (1)   din  Legea 

                administratiei  publice  locale  nr. 215 / 2001 , republicată 
Adopta  prezenta  

 
  

H O T A R A R E 
 

Art.1 Începând cu data de 1 mai    2009, se înfiinţează la Primăria Peciu-Nou trei posturi  
        de  pompieri  ,personal contractual. 
Art. 2 – Prezenta  hotarare , se  comunica  : 

-cetăţenilor ,prin afişare , 
-Instituţiei Prefectului  judetul  Timis-Contencios-Administrativ , 
-Consiliului  judetean  Timis –Serviciul  Resurse  umane, 

  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA            
OROSZ VIOREL 

 
 
              Peciu-Nou                   Contrasemneaza 

   Data  16.04.2009                     Secretar 
    Nr. 92                 Viorica-Lidia  Miatov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  11  voturi  “pentru”-   voturi  “împotrivă”   şi -  voturi “abţinere”  din totalul de 13
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Referat  

 

 

 

 Subsemnatul Ioan Fărcălău ,vând în vedere faptul că maşina de pompieri a fost 

adaptată prevederilor legale cu privire la prevenirea şi stungerea incendiilor şi 

ţinând cont de faptul că este nevoie permanent de personal care să fie la 

dispoziţia cetăţenilor celor trei comune în caz de necesitate ,propun să adoptaţi un 

proiect de hotărâre privind înfiinţarea a trei posturi de pompieri ,personal 

contractual,în cadrful Primăriei Peciu Nou. 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR  

IOAN FĂRCĂLĂU 


