
  

R O M Â N I A 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

HOTĂRÂREA NR. 42/2019 

privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici  

și personalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei Ciumani   

 

              Consiliul Local Ciumani, în şedinţa extraordinară din data de 28.05.2019;  

         

Având în vedere proiectul de hotărâre și expunerea de motive nr. 45/2019  a 

Primarului comunei Ciumani, dl. Márton László Szilárd privind necesitatea stabilirii salariilor 

de bază a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul propriu al primarului 

comunei Ciumani;   

Văzând raportul de specialitate nr. 42/2019 înaintat de referentul de specialitate cu 

atribuții de secretar al comunei, respectiv văzând Raportul de avizare al comisiei pentru 

activitatea economico-financiară, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și 

privat al comunei 

Luând act de adresa nr. 7119 (5965, 6357, 6543)/SL din data de 12.04.2019, emisă de 

Instituția Prefectului Județului Harghita; 

Luând în considerare prevederile: 

 Art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  

 Al Hotărârii Guvernului nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 

țară garantat în plată, 

 HCL nr. 30/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2019 a 

Comunei Ciumani; 

 Art.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

Luând  în considerare prevederile Legii nr. 52/2003, privind  transparenţa decizională  

în administraţia  publică locală;  

În temeiul  art. 45 alin (1),  art. 36, alin. (1) şi art. 36, alin. (2) lit.  a şi alin. (9), 

coroborat cu art. 115 alin.(1) lit. b) din  Legea  nr. 215/2001 – privind  administraţia publică  

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi, 

 

 

H O T Ă R E Ș T E: 

 

 

Art.1.  Se aprobă salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual 

din aparatul propriu al Primarului comunei Ciumani,conform anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Ciumani și compartimentul contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului.  

  

 

 



Art.3.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 

referentului de specialitate care îndeplinește sarcinile de secretar, primarului Comunei 

Ciumani, compartimentului contabil și Instituţiei Prefectului judeţului Harghita. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

Székely Álmos-Szilveszter  Pentru Secretar: Köllő Hunor 

 


