
                                                                                     
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU                                         

CONSILIUL LOCAL 

 
                                                            H O T Ă R Â R E 
 

privind modificarea unor coeficienți pentru  unele funcții  contractuale din cadrul aparatului de specialitate al  
primarului Comunei Băița de sub Codru și din cadrul serviciile publice din subordinea acestuia.  

 
Având in vedere expunerea de motive a primarului comunei,avizul comisiei de specialitate din cadrul  

consiliului local si raportul secretarului 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; 

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. „a” , ale art.45 alin.(1) si art. 115 alin. (1) lit. „b”  , din  

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale ,  republicată , cu modificările și completările ulterioare,  

  Consiliul local al comunei Băița de sub Codru ,întrunit în ședință ordinară în data de 26 iunie 2018; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

   Art. 1. Se aprobă modificarea   coeficienților pentru o funcție  contractuală din cadrul  aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Băița de sub Codru,respectiv consilierul personal al primarului  și pentru unele 

funcții contractuale   de muncitori calificați din serviciile publice din subordinea acestuia, conform anexei nr.1, anexă 

ce  face parte integranta din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul comunei Băița de sub Codru, prin Compartimentul de Specialitate, va aduce la  

îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică:  
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş; 

-Secretarului comunei-responsabil  resurse umane. 

-Compartimentului financiar-contabil 

  

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 

 

             RUS  VASILE 
 

           Avizat pentru legalitate 
           SECRETARUL COMUNEI 

                                                                                                                                                   TRAIAN DRAGOS 

Baita de sub Codru 

 la 27.06.2018 

 

Nr. 23 . 

  

Notă: 

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de __10___ voturi pentru,___0___voturi împotrivă, __0___ 

abţineri  . 

Consilieri prezenţi  ____10______  din totalul  de 11 consilieri în funcţie. 
 



 

 

 

     


