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   H O T Ă R Â R E A nr.90/2022  
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. 90/2022 prezentată de Primarul 

comunei Ciumani privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din aparatul propriu al Primarului comunei Ciumani,  

   - raportul de specialitate întocmită de secretarul general al comunei nr.90/2022, 

    - Avizul consultativ favorabil  al Comisiei de specialitate agricultură, amenajarea 

teritoriului, urbanism, protecţia mediului, servicii publice, administrația publică locală, 

cooperări interinstituționale nr. 90/2022 întocmite în acest sens, precum  , 

     - Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.74/2022 privind modificarea structurii aparatului 

de specialitate a Primarului comunei Ciumani, prin care a fost creată o nouă funcție –funcția 

de inspector,  

      - Organigrama și Statul de funcții  aparatului de specialitate al primarului comunei 

Ciumani aprobată de Consiliul Local al Comunei Ciumani prin HCL nr. 74/2022; 

       -Hotărârii Consiliului Local nr.4/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anului 2022, cu modificările și rectificările 

ulterioare, prin care este asigurată fondul pentru salariile stabilite, 

     -Procesul-verbal nr. 4669/2022 privind  consultarea reprezentanților salariaților din 

cadrul instituției, 

     - Nivelul indemnizației viceprimarului comunei Ciumani fiind stabilit în sumă de 7280 lei,  

conform Legii nr.53/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Anexa IX 

–viceprimar comună cu locuitori între 3001-5000, coeficient 3,50, 

     - faptul că inflația din ultima vreme are impact negativ asupra traiul angajaților și este  

necesară mărirea salariilor, precum că a fost creat un nou post pentru care trebuie stabilită 

salariul de bază, 

   Luând în considerare prevederile: 

    - art. 3 alin. (1), art. 6, art. 10, art. 11, art. 18, art.19, art. 38 și a Secțiunii III din Anexa 

nr. VIII: Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din administrația publică locală din Legea 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

    - Hotărârii Guvernului nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 
țară garantat în plată, 
    -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, 



 

 

    - Prevederile art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
     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 drepturile salariale aferente lunii decembrie 2022 se stabilesc 
salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al  primarului comunei Ciumani  conform Anexei, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

ART. 2. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel 
încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în 
fondurile de la bugetul local pentru cheltuielile de personal, în vederea realizării obiectivelor, 
programelor și proiectelor stabilite. 

ART. 3. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 
începând cu drepturile salariale aferente lunii decembrie 2022. 
          ART. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Ciumani. 
          ART. 5. 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 
        Péter László                                          Secretar general: Balogh Zita 
   

 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 29 
noiembrie 2022 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 
un număr de 13   voturi pentru , 0  abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13  
consilieri prezenţi la şedinţă. 

 

 
 
 
 
 
 


