
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BAIA DE CRIS
CONSILIUL LOCAL

HoTARAREA NR /J nozo
privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Baia de Cris a Serviciului voluntar pentru situatii de

urgenta si Serviciul de alimentare cu apa si canalizare aflate in subordinea Consiliului local

Consrliul local al comunei Bata de Cris, judetul Hunedoara;
AvAnd in vedere:

-proiectul de hotarare nr.912020 initiat de primarul comunei Baia de Cris privind stabilirea salariilor

de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Baia de Cris,a Servrciului voluntar pentru situatii de urgenta si Serviciul de alimentare

cu apa si canalizare aflate in subordinea Consiliului local

- Referatul de aprobare nr 9128114 02 2020Ia proiectul de hotarire privind stabilirea salariilor de

baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Baia de Cris,a Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta si Serviciul de alimentare cu apa si

canalizare aflate in subordinea Consiliului local

-procesele-verbale inregistrate sub nr. 170,171,172114.01.2020 din care rezulta indeplinirea

conditiei de consultare a reprezentantilor salariatilor cu privire la introducerea in salariul debaza brut a

contributiilor care vor trece de la angajat la angajator si a cu privire la stabilirea salariilor de baza brut;

- anuntul nr.552114.02.2020 privind indeplinirea procedurii prevazute de art.7 din Legea nr.5212003

privind transparenta decizionala in administratia publica locala;

-raporlul compartimentului de specialitate inregistrat cu nr.19128120.03.2020

- rapor"tul comisiei pentru agrrcultura,activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si

urbanism inregistrat cu nr 19128126 03.2020

ln conformitate cu prevederile art 6 lit.f a11. '1'1 alin 1- 4, din Legea-cadru nr. '1 5312017 privind

salarizarea personalului platit din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare,art.3S3-

art.388,ar1.390 alin.2,pct.l lit.c pct.ll lit.a din anexa nr.5; ale Legii nr. 27312006 privind finantele publice

locale cu modificarile si completarile ulterioare; ale art.7 din Legea nr.5212003 privind transparenta

decizionala decizionala in administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tinand cont de prevederile ar1..34 alin 7 din OUG Nr 11412019 privind instituirea unor masuri in

domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte

normative si prorogarea unortermene,cu modificarrle si completarile ulterioare,aft.l alin.'1 din HG

nr.g3512019 pentru stabtlirea salariului debaza minim brut pe tara garantat in plata si Hotarirea Consiliului

tocal Baia de Crrs nr3l2O19,a11. Vll, alin 1 din OUG nr.8212017 pentru modificarea si completarea unor

acte normative si ale OUG nr.7912017 pentru modificarea si completarea Legii nr.22712015 privind Codul

fiscal;

La stabilirea salariilor de bazit si a coeficientilor de ierarhizare s-a urmdrit incadrarea in cheltuielile

de personal arl 12 din Legea 15312017 fapt care rezultd din referatul compartimentului contabilttae,

urmdrindu-se in acelasi timp. respectarea prevederilor legale potrivit cdrora nivelul veniturilor salariale

trebuie sa se incadreze, ea limita maximd, la nivelul indemntzatiei viceprimarului UAT, in cuantum de6240

ler, iar ca limitd minimd salariul mrnim pe economie, in plati in anul 2020, respectiv 2230\ei.

ln temeiul dispoziliilor ar1..129 alin.2 lit.a,alin.14,art.139 si a11.196 alin.1 din Ordonanta de urgentd

nr. 57l2O19 privind Codul administrativcu modificarile si completarile ulterioare

.HOTARASTE:

Art. 1 Salarirle de baza pentru func{ionarii publici 9i personalul contractual din cadrul aparatului de

specialitate al primarului comuner Baia de Cris,a Servrciului voluntar pentru situatii de urgenta si Serviciul

de alimentare cu apa si canalizare aflate in subordinea Consiliului local , care se vor aplica in anul 2020 se

mentin la nivelurile stabilite in anul 20'19 prin Fl.C.L nr.312019 privind stabilirea salariilor de baza pentru

functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bap

de Cris,a Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta si Serviciul de alimentare cu apa si canalizare aflate

in subordinea Consiliului local



4ft.2. Prezenta hotdrAre poate fi contestatd la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios
Administrativ gi Fiscal, in termenul gi in condiliile Legii nr. 55412004 privind contenciosul administrativ,
cu modificirile gi completdrile ulterioare.

Art'3. Prezenta hotarare se afiseaza pe la avizier si se comunica in conditiile legii: lnstitutiei
Prefectului-judetul Hunedoara, Primarului comunei Baia de Cris,doamnei Manea Mihaela-
Rozalia,inspector superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baia de Cris si
persoanei desemnate cu resursele umane.
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Prezenta hotarare a fost adoptata

- voturi"impotriva si un numar
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