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 HOTĂRÂRE 

privind reorganizarea și stabilirea numărului de posturi pentru aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Gavojdia  și aprobarea organigramei și a 

statului de funcții 

 

 
 Consiliul Local al comunei Găvojdia 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare  nr. 71/09.01.2023 al primarului comunei Gavojdia   
- Raportul de specialitate nr. 134/12.02.2023 întocmit de secretarul general al unității 

administrativ-teritoriale Gavojdia 
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, înregistrat la nr. 332/25.01.2023  

În baza dispozițiilor : 
- art.370 alin.(2), art.391, art.409, art. 414, art. 421 alin.(2), art. 518, art. 539-545 din 

Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- art.38 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 

unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri 

financiare, cu completările și modificările ulterioare; 
 Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gavojdia; 
 realizând publicarea anunţului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului 

Local reorganizarea și stabilirea numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al 

Primarului comunei Gavojdia  și aprobarea organigramei și a statului de funcții, în contextul 

prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu completările ulterioare şi care a făcut obiectul publicării pe pagina de internet la 

adresa: www. comunagavojdia.ro; 
 În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.a), alin.3 lit.c), art.196 alin.1 lit.a) şi art.139 

alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 – privind Codul administrativ   
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1  Se aprobă reorganizarea și se stabilește numărul de 23  funcții și posturi pentru 

aparatul de specialitate al Primarului comunei Gavojdia. 
 Art.2 Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Gavojdia, prevăzută în anexa nr.1 
 Art.3 Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Gavojdia, prevăzut în anexa nr.2 . 



 Art.4 Anexele nr.1-2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.5  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş 
- Consiliului Judeţean Timiş 
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
- Aparatului de specialitate al primarului 
- Se face publică prin afişare pe site www.comunagavojdia.ro 
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                   VASILE ROSOCA         CONTRASEMNEAZĂ 
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 GAVOJDIA, 25.02.2023 
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Nr. total consilieri:11, nr.consilieri prezenți:11, nr.voturi pentru 11, nr.voturi împotrivă 0, abțineri 0 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  
 

  
 

 

  
 


