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JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CIUMANI 

 
   H O T Ă R Â R E A nr.60/2019 

privind stabilirea salariilor de bază a administratorului și personalului din cadrul 
Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani  

               
     Consiliul Local Ciumani, la ședința ordinară din data de 26 august 2019;   

               Având în vedere proiectul de hotărâre nr.62/2017 inițiat de dl. Primar la cererea 
D-lui administrator, privind stabilirea salariilor de bază a administratorului și persoanlului din 
cadrul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani, precum având în vedere 
raportul de aprobare nr.62/2019 al D-lui Primar Márton László-Szilárd; 

    Văzând raportul de specialitate al compartimentului contabil nr. 62/2019 și avizul 
consultativ nr.62/2019 al comisiei de specialitate pentru activitatea economico-financiară, 
juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat al comunei; 

Luând în considerare prevederile: 
- art. 11 alin 1)  din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice și a Hotărârii Guvernului nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe țară garantat în plată,  

- Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2019  privind aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al anului 2019 al Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani;  

 Respectând  prevederile Legii nr. 52/2003, privind  transparenţa decizională  în 
administraţia  publică locală, văzând Procesul-verbal de afișare nr.2657/26.08.2019, 

Ţinând seama de prevederile art.40 şi urm. al Cap.V, Secţiunea 1, din Legea nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată,   
          În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.129 alin.(2) literele d) și alin.(7) litera n), 
art.133 alin.(2), art.139 alin.(1) și alin.(3), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi, 

h o t ă r e ș t e: 

 
          Art.1.  (1)Începând din data de 01 septembrie 2019, se stabilesc salariile de bază al 
administratorului și  personalului  din cadrul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) 
Ciumani,conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
(2) Pentru aplicarea salariului de bază a administratorului Serviciul Public de Apă și 
Canalizare (SPAC) Ciumani se aprobă Actul adițional nr.1 la Contractul de management 
nr.605 din 04.03.2019, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
        Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
comunei Ciumani și administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani. 
          Art.3.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului general al comunei pentru primarul Comunei Ciumani, administratorul SPAC 
Ciumani  și  Instituţia Prefectului judeţului Harghita. 
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