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HOTĂRÂREA  NR. 4 / 2009 
Privind  aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii   

si numarul de personal  al aparatului de specialitate a  primarului 
 

  
 Consiliul Local Dârjiu, întrunit in sedinta ordinara din 30 ianuarie 2009, 

 Avand in vedere expunerea de motivă, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
structurii organizatorice  şi  Raportul de avizare a comisiei de specialitate pentru agricultură, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, criteriile de stabilire a salariilor de 

bază şi a normelor de evaluare a performanţelor profesionale; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 154/1998, privind sistemul de stabilire a 

salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de 
demnitate publică, Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici cu modificările şi 

completările ulterioare, OUG nr.192/2002, privind  reglementarea drepturilor de natură 
salarială ale funcţionarilor publici, aprobată şi modificată prin Legea nr. 228/2003, OUG 

nr.123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului bugetar,  O.G. nr.3/2006 
privind creşterile salariale ce se vor acorda  în anul 2006 personalului bugetar salarizat, 

Ordonanţa nr. 6/2007- privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor 
drepturi ale funcţionarilor publici precum şi creşterile salariale ce se acordă funcţionarilor 
publici în anul 2007, Ordonanţa nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 
6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 

funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în 
anul 2007, aprobată cu modiificările prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unori 

creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008; 
 In temeiul prevederilor art.36 şi art.45  din Legea nr.215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată; 
 
 

H O T Ă R Â Ş T E : 
 
 

 Art.1. Se aprobă   structura  organigramei, statului de funcţii   si numarului  de 
personal al aparatului de specialitate al primarului  valabila  de la 01.01.2009, conform 
Anexei nr.1, 2,3,4,5 care fac  parte integranta din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă Statul de funcţiuni al unităţii de învăţământ Şsoala Generală Janos 
Zsigmond din Dârjiu. 

 Art.2. Cu aducere la indeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei, 
secretara si contabila primariei. 

 
 

     Dârjiu, la 30 ianuarie 2009 
 
  Presedintele sedintei, 

  Denes Tibor Attila     Contrasemnează 
         Secretar 

         Kovacs Piroska Anna 
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PROIECT DE HOTARARE 
 

Privind  aprobarea structurii organizatorice, si numarul de personal  
din aparatul de specialitate a primarului   

 
 Primarul comunei Dârjiu, Zoltani Csaba , 

 Avand in vedere expunerea de motivă, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
structurii organizatorice  şi  Raportul de avizare a comisiei de specialitate pentru dezvoltare  

economico-socială, buget finanţe privind criteriile de stabilire a salariilor de bază şi a 
normelor de evaluare a performanţelor profesionale; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 154/1998, privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de 
demnitate publică, Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici cu modificările şi 

completările ulterioare, OUG nr.192/2002, privind  reglementarea drepturilor de natură 
salarială ale funcţionarilor publici, aprobată şi modificată prin Legea nr. 228/2003, OUG 

nr.123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului bugetar, OG. Nr. 2/2006 
privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi  ale funcţionarilor publici pentru 

anul 2006, O.G. nr.3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda  în anul 2006 
personalului bugetar salarizat, Ordonanţa nr. 6/2007- privind unele măsuri de reglementare a 
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici precum şi creşterile salariale 

ce se acordă funcţionarilor publici în anul 2007; 
 In temeiul prevederilor Legeii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 

 Art.1. Se aprobă   structura  organigramei, statului de funcţii   si numarului  de 
personal al aparatului de specialitate al primarului  valabila  de la 01.01.2009, conform 
Anexei nr.1, 2,3,4,5 care fac  parte integranta din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă Statul de funcţiuni al unităţii de învăţământ Şsoala Generală Janos 
Zsigmond din Dârjiu. 

 Art.2. Cu aducere la indeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei, 
secretara si contabila primariei. 

 
 

     Dârjiu, la 30 decembrie 2008 
 
 . 

 
INIŢIATOR   

  PRIMAR     SECRETAR    
  ZOLTANI CSABA    KOVACS PIROSKA ANNA 
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