
ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA JEBEL 
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE nr. 23 
din 31.03.2017

Privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii si a funcţiilor publice ale 
aparatului propriu al Primăriei comunei Jebel, Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 
2017 , in baza OUG 77/2013.

Având in vedere referatul d-nei Lifa Ana cu nr. 910 din 15.03.2017, in care propune 
aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii si a funcţiilor publice ale aparatului propriu al 
Primăriei comunei Jebel, modificata, in conformitate cu prevederile OUG nr. 63/2010 privind 
modificarea si completarea Legii nr. 273/2010 privind finanţele publice locale si Legea nr. 
285/2010 privind salarizarea in anul 2017 a personalului plătit din fonduri publice si a Planului 
de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017;

In conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată , cu modificările şi completările ulterioare,

Potrivit OUG nr. 2/2017 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
precum şi modificarea şi completarea unor acte normative , dispune:

Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal- bugetare, 
începând cu data de 1 februarie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizaţiile 
de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice din instituţiile şi autorităţile 
publice ale administraţiei publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct.
39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, se majorează cu 20% faţă 
de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017.

Având in vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (3), lit.”b” si art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001, 

republicata cu modificările si completările ulterioare : cu 13 voturi pentru, cu - voturi 
împotriva si - voturi abţineri.

HOTĂRĂŞTE:
Art.l.Se aproba :

- Planul de Ocupare a Funcţiilor Publice in anul 2017;
- Organigrama;
- Statul de Funcţii pe anul 2017;

Art.2.Prezenta se va comunica:
-Institutiei Prefectului Judeţul Timiş 
-Consiliului Judeţean Timiş 
-A.N.F.P
-Serviciul resurse umane 
-Serviciul contabilitate


