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R O M Â N I A 

JUDEŢUL TIMIŞ 

COMUNA  SATCHINEZ 

PRIMAR 

COD 307.365, COMUNA SATCHINEZ, STR.DALIEI, Nr. 82 

Telefon: 0256/379.500, Fax: 0256/379.502 

          e-mail: office@satchinez.ro 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR 18 din 11.02.2022  

Privind aprobarea modificarii Statului de functiuni si Organigramei aparatului de 

specialitate a Primarului comunei Satchinez 

 

Cheaua Florin Olimpiu , Primarul comunei Satchinez Judet Timis ,  

Avand in vedere prevederile Hotararii nr 32 din data de 28.04.2021 emisa de catre 

Consiliul Local al comunei Satchinez  privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului 

de specialitate a Primarului comunei Satchinez si a Statului de Functiuni a aparatului de 

specialitate a Primarului comunei Satchinez  

Luind in considerare adresa 4067/S3 /07.05.2022 emisa de catre Instituitia Prefectului 

– Judet Timis prin care se comunica numarul maxim de posturi permise in organigrama 

Primariei comunei Satchinez  

Avand in vedere Proiectul „ Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta a 

comunei Satchinez judet Timis ” derulat de catre comuna Satchinez prin Asociatia GAL 

Triplex Confinium prin carea Primaria comunei Satchinez se obliga sa creeze la finalizarea 

proiectului  un loc de munca – sofer autospeciala stingere incendii  

Avand in vedere Procesul verbal cu nr 5925/09.02.2021 privind achizitia autospecialei 

de stingere a incendiilor  

Avand in vedere prevederile art 14 lit 1 si a Sectiunii II din Legea nr 307/2006 privind 

apararea impotriva incendiilor , cu modificarile si complectarile ulterioare  

Avand in vedere prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

          În temeiul prevederilor art.129, alin.2, lit. a, alin.3, lit. c art.139. alin.1, art.196 alin.1 

lit.a din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările 

ulterioare  , Consiliul Local Satchinez emite prezenta  
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HOTARARE 

 

ART. 1 . Se aproba modificarea Statului de functiuni a  aparatului de specialitate a 

Primarului comunei Satchinez prin transformarea   urmatoarelor posturi :  

• Transformarea   postului vacant de Adminsitrator public al comunei Satchinez  

in postul de sofer autospeciala stingere incendii in cadrul compartimentului 

S.V.S.U al aparatului de specialitate a Primarului comunei Satchinez  conform 

Anexei nr 1 la Prezenta Hotarare 

 

ART.2. Se aproba Organigrama Primariei comunei Satchinez conform Anexei nr 2 la 

Prezenta Hotarare 

 ART.3 . Se stabileste salariul  brut de baza  pentru postul de sofer autospeciala stingere 

incendii la 5018 lei/luna  .   

ART. 4 . Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se insarcineaza d-l Cheaua 

Florin Olimpiu ,  si compartimentul  de resurse umane din cadrul Primariei comunei Satchinez  

ART. 5 . Prezenta Hotarare se va comunica catre : 

• Institutia Prefectului – jud . Timis - Directia de contencios Administrativ si 

controlul legalitatii actelor . 

• Primaria Satchinez – Primar , secretar , resurse umane 

• Consiliului Judetean Timis  

• Se va afisa 

 

 

  

Privind  Avizarea Proiectului de Hotarare nr 18/11.02.2022 Privind aprobarea 

modificarii Statului de functiuni si Organigramei aparatului de specialitate a Primarului 

comunei Satchinez 

 

 COMISIA II – Comisia pentru administrație publică locală, juridică,ordine publică, protecție socială, 

dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului 

 

                    1. BERBECE IULICĂ  -președinte  
         2.CALU ELENA -secretar  

 

 

 

 


