
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. 3 din 29.01.2020 

 

pentru revocarea HCL nr. 394 din 18.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului Comunei Giarmata pentru anul 2020 

 

CONSILIUL LOCAL al Comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară 

din data de 29.01.01.2020: 

 Referatul de aprobare al inițiatorului; 

 raportul întocmit de Compartimentul Juridic; 

 prevederile OUG nr. 1/2020 privind unele  măsuri  fiscal-bugetare  și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative care la art. prevede următoarele: 

„Începând cu luna ianuarie 2020, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, 

primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, 

din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri 

publice se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019, în 

măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași 

condiții.” 

 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. 935 din 13 decembrie 2019 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. 134 alin. 1 lit. a) coroborate cu disp. art. 133 alin. 2 lit. a), ale art. 

136, art. 139 alin. 1 din Codul Administrativ; 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1. Se aprobă revocarea HCL Giarmata nr. 394 din 18.12.2019 privind stabilirea salariilor 

de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului Comunei Giarmata pentru anul 2020. 

Art. 2. Salarizarea funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului Comunei Giarmata pentru anul 2020 se va realiza conform Hotărârii 

Consiliului Local nr. 168/2018, prevederile acesteia rămânând în vigoare. 

  Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Stare 

Civilă, Resurse Umane. 
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ART.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi „pentru”, 0 

,,împotrivă”, 0 ,,abțineri”. 

ART. 5. Prezenta hotărâre se comunică: 

 Instituției Prefectului – Județul Timiș; 

 primarului Comunei Giarmata; 

 Compartimentului Stare Civilă, Resurse Umane; 

 se va afișa. 

 

   

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ      

                 CONSILIER LOCAL   SECRETAR                     

                                                                                         

                VIERIU ANDREI                                           GHERMAN SORINA-ANA   

 

 


