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HOTĂRÂREA NR, 20/2020 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual 

din cadrul Primăriei comunei Spring pentru anul 2020 

 

      Consiliul Local al comunei Spring, întrunit în şedinţa publică ordinară din data 

de 29.01.2020; 

      Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr. 14/17/28.01.2020, întocmit de Biroul buget finante si 

Resurse Umane , prin care se propune consiliului local aprobarea, în conformitate cu 

prevederile Legii 153/2017, a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul Primăriei comunei Spring, începând cu data de 01.01.2020; 

- Hotărârea nr.80/2017 privind stabilirea salariilor  de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Spring, modificata si 

completata prin HCL nr. 106/2017 

 

         Luând în considerare: 

- art. 1, art. 3, alin. 4, art. 6-8, art. 10, art. 11, art. 12-13, art. 15-16, art. 19, art. 21, 

art. 25-27, art. 30-38 și art. 40, precum și anexele VIII-IX din Legea nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- Art.34,alin. (7) ”Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, în anul 2020, începând cu drepturile 

aferente lunii ianuarie 2020, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate 

publică şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru 

nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin la nivelul 

aferent lunii decembrie 2019” din         ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 

114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 

unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 7, alin. 2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, *** Republicată . 

- OUG nr.57/2019 priind Codul Administrativ; 

- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii. 
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- H.G. nr.  Nr. 935/2019 din 13 decembrie 2019pentru stabilirea salariului de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată. 

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art.139,alin.3,lit.a din OUG nr.57/2019  privind 

Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 Începând cu anul 2020, salariile funcționarilor publici și personalului 

contractual din cadrul Primăriei comunei Spring se mențin la nivelul aferent lunii 

decembrie 2019 , conform anexei I , parte integrantă a prezentei Proiect Hotărâri.  

         Art. 2 (1) Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 20 de zile 

calendaristice de la data comunicării, la sediul ordonatorului principal de credite. 

               (2) Soluționarea contestațiilor este de competența ordonatorului principal de 

credite, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii contestației. 

   (3) Împotriva modului de soluționare a contestației persoana nemulțumită se 

poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești 

competente, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluționării 

contestației. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Alba, 

primarului comunei Spring, Biroului resurse-umane, investiții, achiziții publice și servicii 

publice, strategii, programe, proiecte, impozite și taxe locale. 

 

                                                                                     Spring, 29.01.2020 

                                                 

  Presedinte de sedinta                                                                

 Contrasemneaza 

consilier,SUCIU NICOLAE        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  

                                                        BOGDAN PETRONELA - VIORICA 

               

Total consilieri 

locali 

11 

Prezenti 9 

Pentru 9 

Impotriva −  

Abtineri - 


