
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARRAD 

ORAŞUL SEBIŞ 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR. 80 

DIN 14.10.2019 

 

 privind aprobarea coeficientilor care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcțiile 

publice din aparatul de specialitate, pentru posturile nou infiintate. 

 

            Consiliul local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara  

            Avand in vedere:  

 - initiativa domnului viceprimar cu atributii de primar, Demetrescu Radu, exprimata in 

referatul de aprobare inregistrat la nr. 6550/2019 

 - raportul  compartimentului de specialitate inregistrat la nr. 6551/2019, intocmit de catre d-

na Toth Andrea, inspector si d-na Petrisor Clara, consilier juridic in cadrul Aparatului Permanent 

de lucru al Consiliului Local Sebis 

 - avizul nr. 6290 conexat cu nr. 2032 si 65506/2019 emis de Agentia Nationala a 

Functionarilor Publici, inregistrat la Primaria orasului Sebis la nr. 995/2019 privind functiile 

publice din cadrul Aparatului de Specialiate al Primarului Orasului Sebis, judetul Arad, al 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei fara personalitate juridica din 

subordinea Consiliului Local, precum si pentru echivalarea functiei publice specifice de inspector 

de protectie civila, clasa I, gradul profesional superior cu functia publica generala de inspector, 

clasa I, gradul profesional superior 

 - Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 39 din 15.04.2019 privind aprobarea Organigramei 

si a Statului de Functii pentru Aparatul  de specialitate al Primarului orasului Sebis si a serviciilor 

publice subordonate Consiliului Local Sebis, pe anul 2019 

-  prevederile art. 11 și art. 38 din Legea nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare 

 - avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Sebis  

            În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

 

HOTARASTE: 

 

            ART. 1.  Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari se aproba coeficientii care stau la 

baza determinării salariilor de bază pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de Specialitate al 

Primarului orasului Sebis, pentru posturile nou infiintate: 

   Directia de Asistenta Sociala 

 -  director executiv – coeficient 3,1  

   Compartimentul audit: 

 - Auditor, gradul profesional superior: 2,35, gradatia 0 

 - Auditor, gradul profesional asistent: 1,54, gradatia 0 

 ART. 2. Cu ducerea la indeplinirea a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului 

Sebis si se comunica cu: 

     -     persoana cu atributii de Resurse Umane: 

      -     Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis 

- Institutia Prefectului - Judetul Arad 

             

        PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

         CONSILIER              PT. SECRETAR 

SING. TOMA TEODOR                                                         INSP. TOTH ANDREA 
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