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                                           HOTĂRÂREA NR.5/2020  

 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Catalina   

pentru anul 2020 

 

 

Consiliul Local al comunei Catalina, 

Întrunit  în ședința ordinară din data de 18 februarie 2020, 

Examinând  referatul de aprobare împreună cu anexa prin care primarul comunei 

Catalina  d-l Tusa Levente propune stabilirea salariilor de bază  pentru funcțiile 

publice  și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului din 

comuna Catalina,înregistrat sub nr.324 din 11.02.2020 

 Analizând raportul de specialitate al referentului-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Catalina,înregistrat sub nr.325 din 11.02.2020        

Având în vedere avizul  comisiei de specialitate economico-financiară asupra 

proiectului de hotărâre. 

Având în vedere: 

- Procesul verbal  nr.297 din 10.02.2020 de negociere colectivă a salariilor de bază 

pentru funcțiile publice și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Catalina,cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2020. 

  -prevederile Hotărârii Consiliului Local Catalina nr.49/2019 privind aprobarea 

organigramei  și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Catalina,modificată prin HCL nr.2/2020, 

   -Ținând cont de prevederile art.11 din Legea cadru nr.153/2017,privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, 

-prevederile art.1 alin(1) din Hotărârea Guvernului nr.935 din 13 decembrie 

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

plată,începând cu  data de 1 ianuarie 2020, 

-art.164 din Legea nr.53/2003,Codul Muncii,republicată,cu modificările și 

completările ulterioare, 

- prevederile art.1 pct.12,pct.13,pct15 din OUG nr.1/2020 privind  unele măsuri 

fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea  unor acte normative; 

          În temeiul prevederilor art.129 alin(1) și art 196 alin(1) lit.a) din O.U.G. nr 

57/2019 privind Codul Administrativ,cu completările ulterioare; 

                                            

 

                                              

 

 



                                                       HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1.Începând cu  data de  01.01. 2020 se aprobă ,salariile de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Catalina,conform anexei nr.1,care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art.2.Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din cadrul primăriei 

Catalina se asigură de ordonatorul de credite.Salariile de bază se stabilesc potrivit 

prevederilor prezentei hotărâre,astfel încât împreună cu indemnizațiile lunare și 

celălalte elemente ale sistemului de salarizare să se incadreze în fondul bugetar  

aprobate anual pentru cheltuieli de personal în vederea realizării 

obiectivelor,programelor și proiectelor ce revin,potrivit legii. 

Art.3.Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.  

Art.4.Ordonatorul de credite,primarul comunei Catalina prin aparatul de specialitate 

va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.     

 

                                                                                    

                                                                                Catalina la 18 februarie 2020                    

                                                                                                    

                                                                                    

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

Bakk Ioan-Attila                                                   Secretar general al comunei 

                                                                                         Banffy Zita  

                                                                                              

 


