
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CIUMANI 

 

 

 
 H O T Ă R Â R E A nr.69/2020 

privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din aparatul propriu al Primarului comunei Ciumani 
 

   Consiliul Local Ciumani , 
   Având în vedere Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare  nr. 71/2020 

prezentată de Primarul comunei Ciumani privind stabilirea salariului de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al Primarului 

comunei Ciumani, 

   Văzând raportul de specialitate întocmită de secretarul general al comunei 

nr.71/2020 și  Avizul consultativ favorabil  al Comisiei de specialitate agricultură, 

amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, servicii publice, administrația 

publică locală, cooperări interinstituționale nr. 71/2020 întocmite în acest sens; 

   Luând în considerare prevederile: 

- Prevederile art.11 și art. 38 alin.(2) litera b) din Legea nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice și al Hotărârii Guvernului nr. 

935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată, 

- Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2020 privind aprobarea bugetului de venituri 

și cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anului 2020;  

- Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică 

locală;  

- Art.129 alin.(7) pct.12) și pct.14) , art.417 , art.547, art.552 alin.(1) din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările 

și completările ulterioare, 

- 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 prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art.139 alin.(1), 
art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R E Ş T E: 
 

 
ART 1. Începând cu data de 01.01.2021 salariile de bază pentru funcționarii publici 

și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei 



 

 

Ciumani se stabișete conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

comunei Ciumani. 
 

Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului general pentru primarul Comunei Ciumani și  Instituţiei Prefectului 
judeţului Harghita. 

 
 

 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

        Csiki Csaba                                           Secretar general: Balogh Zita 
   
 

 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa extraordinară din 
data de 22  decembrie 2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ cu un număr de ____ voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul 
total de 13 consilieri în funcţie şi ____ consilieri prezenţi la şedinţă. 

 

 
 
 
 
 
 
 


