
 

 
ROMANIA 

   JUDETUL MARAMURES     

   COMUNA BĂITA DE SUB CODRU      
   CONSILIUL LOCAL   
  

       HOTARARE    
 

  privind modificarea unui coeficient în vederea stabilirii drepturilor salariale  pentru  o funcție contractuală  

                        din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Băița de sub Codru .  

 

Având în vedere  referatul de aprobare  întocmit de catre  primarul comunei , avizul comisiei  

de  specialitate din cadrul consiliului local  , raportul de specialitate al  compartimentului de resort  ,precum 

şi avizul secretarului general al comunei; 

În conformitate cu prevederile art.11 , art.36 și ale art.38 alin.(1) și alin.(2) lit.”b” precum si  

ale art.40 din Legea-cadru nr.153 /2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  

În baza  prevederilor Legii  nr. 273/ 2006  , privind Finanţele Publice Locale, cu modificarile  

si completarile ulterioare ;   

 Având in vedere Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 

locala; 

 In temeiul prevederilor articolului 129  aliniatul 2 litera”a” aliniatul 3 litera”c” și    art.196   

aliniatul 1 litera „a”   din  OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 

5 iulie 2019; 

  Consiliul local al comunei Băița de sub Codru ,întrunit în ședință ordinară în data de  6             

decembrie  2019,adoptă prezenta ; 

 

 

H O T Ă R Â R E : 

 

   Articolul 1. Se aprobă modificarea  începând cu data de 1 ianuarie 2020, a unui   coeficient 

în vederea stabilirii drepturilor salariale  pentru o funcție  contractuală din cadrul  aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Băița de sub Codru,respectiv ceea de muncitor calificat din cadrul compartimentului 

de gospodărire comunală-alimentare cu apă , conform anexei nr.1, anexă ce  face parte integranta din prezenta 

hotărâre. 

Articolul 2. Primarul comunei Băița de sub Codru, prin compartimentul de specialitate, va  

aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

            Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică prin 

grija secretarului general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 pri-

vind Codul administrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate,pre-

cum și   
           -Primarului comunei 

                                            -Compartimentului  financiar -contabil 

            -Compartimentului de resurse umane 

 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

          BANCOȘ  ROMULUS  
 

Contrasemnat  pentru legalitate 

             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  

                 DRAGOŞ  TRAIAN 
Baita de sub Codru 

la  6 decembrie  2019. 

Nr.52. 
  

Notă: 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __11____voturi „pentru „ __0___voturi împotrivă,__0____ab-

țineri din numărul  de 11 consilieri în funcţie ,fiind prezenţi ___11____ consilieri.   

 



 

 


