
ROMANIA 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

                                                                   CONSILIUL LOCAL                                                                    

          
HOTĂRÂRE 

privind stabilirea salariilor de bază 
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate  

a Primarului comunei Gioseni , județul Bacău 
 

Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în 
data de  23.01.2020; 

 Având  in vedere: 
- proiectul de hotărâre nr. CL/185 din 19.12.2019 , inițiat de primarul comunei ;  
- referatul de aprobare al primarului comunei, înregistrat sub nr.CL/184  din 19.12.2019 , în  

calitatea  sa de initiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea  stabilirii salariilor de bază 
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a  
Primarului comunei Gioseni , județul Bacău; 

-raportul comun al compartimentului resurse – umane si biroului contabilitate , înregistrat sub  
 nr.CL/183/19.12.2019, prin care  se motiveaza in drept si in fapt necesitatea si opotunitatea adoptării 
proiectului de hotărâre; 

- avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
comunei Gioseni, înregistrate sub nr. CL/16/17/18 din 23.01.2020;  
 - procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. CL/ 186 din 19.12.2019; 

     În baza prevederilor:  
       - art. 3 alin.(1) si art.11 din Legea – cadru  nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice ; art.1  din HG nr. 935 / 2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara 
garantat in plată; Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Luând în considerare:  
- procesul – verbal de negociere colectivă a salariilor de bază pentru funcționarii publici și  

personalul contractual din UAT Comuna Gioseni , înregistrat sub nr.191 din  21.01.2020 ; 
-H.C.L. nr.66/30.10.2019 privind aprobarea  organigramei și statului de funcții pentru aparatul de 

specialitate  al primarului comunei Gioseni  și pentru serviciile publice de interes local din subordinea  
Consiliului Local al comunei Gioseni, județul Bacău : 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.a) , art.139 alin (1), art.196 alin.(1) lit.a) , art.197 alin.(1), alin.(2), 
alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1.(1) Începând cu 1.01.2020 se aprobă salariile de bază pentru  funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Gioseni, județul Bacău, 
prin înmulțirea salariului minim brut pe țară cu coeficienții prevăzuți în Anexa , parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

         (2) Salariile lunare ale personalului prevăzut la alin.(1) se vor stabili prin acte  administrative  
individuale emise de primarul comunei Gioseni , cu încadrarea în cheltuielile de  personal aprobate în 
bugetul comunei și cu respectarea art.11 alin.(4) și art.25 din Legea – cadru nr.153/2017. 
            Art.2.     Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primarul comunei, prin  biroul 
contabilitate și compartimentul resurse – umane din cadrul aparatului de specialitate. 
            Art.3.     Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Județului 
Bacău , primarului comunei, biroului și compartimentului precizat la art.2, precum și spre cunoștință 
publică, în conditiile legii.  

 
Președinte de ședință       
Consilier,       

             Hristea Lucian - Napoleon                                                                              
                                                                              Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
  Secretar general  comună,     
  Cristina Sandu 
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