
                                                                                     

 ROMANIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI 

 

HOTARARE 
 privind modificarea  unor coeficienti pentru unele functii publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Baita de sub Codru 

  

       Având în vedere: 

       - Referatul de aprobare al primarului comunei Băița de sub Codru; 

       - Raportul compartimentului de specialitate  din aparatul de specialitate al primarului comunei; 

       - Raportul comisiei de specialitate a consiliului local. 

În baza prevederilor  art. 11 din Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. a), art. 139 și 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Băița de sub Codru  adoptă prezenta: 

 

                                                 HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1.  Se aproba modificarea coeficientilor pentru functiile publice de executie , referent cu studii 

medii , in grade :debutant , asistent , principal si superior,referent de specialitate cu studii superioare de 

scurta durata in grad superior precum si pentru functia publica consilier, inspector  cu studii superioare, un 

grad debutant , conform Anexei nr. 1 , anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2.  Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică începând cu 01.01.2021. 

Art. 3.  Prezenta hotărâre se aduce la cunostiinte publica prin afisare si se comunica prin grija 

secretarului general , in conformitate cu prevederile art.197 din OUG 57/2019-Codul Administrativ, 

Prefectului Judetului Maramures  

- Primarului comunei Băița de sub Codru; 

- Secretarului comunei –responsabil resurse umane; 

- Compartimentului financiar contabil . 

  

     Presedinte de Sedinta  

        SABOU VASILE 

           

 

                                                                                                                               AVIZAT 

                          pentru legalitate 

                                                                                                                 secretarul General al Comunei 

                                  DRAGOŞ   TRAIAN 

Băiţa de sub Codru . 

la  14.decembrie.2020 

Nr . 40 

 
Nota ; Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de _11__ voturi ,,pentru,,  ,__0__ abtineri __0__ voturi impotriva , din 

numarul de _11___ consilieri prezenti . 

 



 


