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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 

 personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei DĂNEȘTI, județul Harghita  

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa ordinară din data de __ 

ianuarie 2020, convocat prin Dispoziţia nr. ___/ 2020, emisă de primarul 

comunei Dăneşti, județul Harghita; 

 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Dănești cu nr.______ și 

raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Dănești nr. 

_______; 

 Raportul de avizare favorabilă a Comisiilor de specialitate al Consiliului 

Local al comunei Dănești; 

Văzând Dispoziția primarului nr.40/2019 privind aprobarea indemnizației de 

hrană, începând cu luna mai 2019, funcționarilor publici și personalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dănești, 

precum și asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav; 

         În conformitate cu prevederile art.11 și art.38 alin.(3) lit.„e” și „f” din 

Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

         Luând în considerare prevederile Ordonanței 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, precum și a 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-

bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

         În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.„a”, art.139 alin.(1) și 

art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE:  

 

Art. 1. - Se aprobă salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dănești, 

județul Harghita, începând cu 1 ianuarie 2020, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2. - Se însărcinează primarul comunei Dănești în calitate de ordonator 

principal de credite cu punerea în executare a prezentei hotărâri, prin emiterea de 

dispoziții în vederea stabilirii salariilor de bază a personalului din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei.  

 

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

Comunei Dănești, județul Harghita, în termenul prevăzut de lege, primarului 

Comunei Dănești, județul Harghita și prefectului județului Harghita în vederea 

verificării legalității de către d-na secretar general al comunei Dănești. 
 

 

 

 

 

INIȚIAT DE,      Avizat pentru legalitate: 

Bőjte Csongor-Ernő    Secretarul general al  

primar     C O M U N E I  DĂNEȘTI 

 ………………….……    Bogács Angyalka-Klára  
………………….…………………… 

 

 

 

Nr._______/___________ 

 


