
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. _____ din 19.12.2018 
 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului Comunei Giarmata pentru anul 2019 

 

 

CONSILIUL LOCAL al comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din data de 

19.12.2018: 

     Având în vedere :  

 expunerea de motive a d-lui primar ing. Bunescu Virgil: 

 raportul întocmit de Compartimentul Stare Civilă, Resurse Umane; 

 raportul întocmit de Compartimentul Juridic; 

 minuta de negociere încheiată între reprezentanții salariaților și Primarul Comunei Giarmata; 

 prevederile  art. 11 alin. (1)- (4), coroborat cu art. 3 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 15, art. 19 alin. (2),  art. 

28, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 prevederile HG nr. 397/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 prevederile art. 164 alin. (1) și alin. (1^2)  din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administraţia publică;  

 avizul favorabil acordat de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local Giarmata; 

      În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115  alin. (1) 

lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

       H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E   : 

 

ART.1. Începând cu data de 01.01.2019 se stabilesc noile salarii de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Giarmata, datorită 

modificării salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată, de la 1900 lei la 2.080 lei, conform anexei 

nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2. Începând cu data de 01.01.2019 se stabilesc noile salarii de bază pentru funcțiile publice specifice – 

Poliția Locală, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Stare Civilă, 

Resurse Umane și Secretarul Comunei Giarmata. 
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ART. 3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 15 voturi „pentru”, 0 „abțineri”, 0 „împotrivă”. 

ART. 4. Prezenta hotărâre se comunică : 

 Instituției Prefectului -  Județul Timiș; 

 Primarului Comunei Giarmata; 

 Compartimentului Stare Civilă, Resurse Umane; 

 Serviciului Contabilitate, Buget, Finanțe, Achiziții Publice și Fonduri Structurale, Taxe și Impozite; 

 se va afișa. 

 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ 

                 CONSILIER LOCAL                                                                                              SECRETAR 
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