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HOTARARE
privind stabilirea salariilor debazil pentru func{ionarii publici qi personalul contractual din

cadul aparatuJui de specialitate al Primarului Comunei Tf,rnava, incepf,nd cu data de 01.01.2020
Consiliul Local al Comunei Tdrnavq intrunit in gedinf[ ordinard la data de 31 ianuarie 2020,
Avdnd in vedere:
- Raportul Secretarului General al Comunei Tdrnava nr. 380/16.01.2020Ia proiectul de hot5rdre

prin care se propune stabilirea salariilor debazd pentru funclionarii publici qi personalul contractual din
cadul aparatului de specialitate al Primarului Comunei T6mava, incepdnd cu data de 01.01.2020,

- avizele comisiilor de specialitate A, B gi C la proiectul de hot6r6re ?nscris la punctul nr. 7 de pe

Ordinea de Zi,irtregtrstrate sub rr.9, 12 Ei 15130.01.2020,
Ydzdnd HCL nr. 3l/2017 privind aprobarea salariilor de bazd aferente funcJiilor din cadrul

familiei ocupalionale ,,Administralie" utilizate in aparatul de specialitate al Primarului Comunei TArtava,
in conformitate cu prevederile HG nr. 93512019 pentru stabilirea salariului debazd. minim brut

pe tard garuntatin platd, art. 11 alin. (1), (3) gi (a) din Legea w.15312017 privind salafizarea personalului
pldtit din fonduri publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, art. I pct. 12, pct. 13 gi pct. 15 din
OUG nr. l/2020 privind unele mdsuri fiscal-bugetare qi pentru modificarea qi completarea unor acte

normative,
ln temeiul prevederilor Legii nr. 2412000 privind normele de tehnicd legislativi pentru

elaborarea actelor normative, republicatS, cu modificirile qi completdrile ulterioare, art. 129 alin. (2) lit.
"a", art. 139 alin. (1), art. I97 alin. (l), (2);i (4), art. 199 alin. (1) qi (2), art. 240 alin. (l)din OUG nr.

57l20l9privind'Coduladministrativ, 
HOTARA$TE

Artl. Pentru anul 2020, prin exceplie de la prevederile alin. (3) al art. I din HCL nr. 3ll20l7
privind aprobarea salariilor de bazd aferente funcfiilor din cadrul familiei ocupalionale ,,Administralie"
$ilizate in aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tdmava, cuantumul salariilor debazL stabilite
conform anexei la HCL nr. 3112017 nu se majoreazil, menlinAndu-se la nivelul cuantumului acordat

pentru luna decembfie 2019.
Ar1-2. Primarul Comunei Tdmava, prin Compartimentul contabilitate din subordinea sa, va asigura

ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri cu respectarea dispoziliilor din actele normative in
materie.

Art.3. Secretarul General al Comunei Tdmaya are responsabilitatea comunicirii prezentei

hotdrdri Primarului Comurei Tdmava, Compartimentului contabilitate, Compartimentului resurse umane,

Instituliei Prefectului Judefului S la cunoqtinli publicd prin publicarea acesteia la sediul
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