
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA TOMESTI 

HOTĂRÂRE NR .21 / 2020   
PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI ŞI
PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI 

 Primarul comunei Tomesti  , judeţul Hunedoara :     
             Examinand referatul de aprobare a primarului comunei Tomesti  nr. 3/17 din 11.02.2020 prin care
se propune stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti , motivat de faptul că potrivit noii legislaţii 
pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază  pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „administraţie“, din care fac parte şi autorităţile 
administraţiei publice locale, se stabilesc prin hotărâre a autorităţii deliberative,in urma consultarii  
reprezentantilor salariatiilor, la propunerea autorităţii executive, ce are atribuţia de a gestiona sistemul de 
salarizare, în calitatea de ordonator principal de credite,  precum şi atribuţia de a propune un astfel de 
proiect de act administrativ, prin raportare la legislaţia specifică în materie de administraţie publică 
locală, cu luarea în considerare a finanţării numărului total de posturi, stabilit, în condiţiile legii, de 
Instituţia Prefectului Judeţului Hunedoara.
              La stabilirea salariilor de bază și a coeficienților de ierarhizare s-a urmărit  încadrarea în 
cheltuielile de personal aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli, fapt care rezultă din referatul 
compartimentului buget, finante, urmărindu-se, în același timp, respectarea prevederilor legale potrivit 
cărora nivelul veniturilor salariale trebuie să se încadreze, ca limită maximă, la nivelul indemnizației 
viceprimarului comunei Tomesti , în cuantum de 6.240 lei, iar ca limită minimă salariul minim pe 
economie, în plată în anul 2019, respectiv 2080 lei.
              Având în vedere Procesul verbal înregistrat la Primaria comunei Tomesti  sub nr. 1288 din 
11.02.2020  , din care rezultă îndeplinirea condiţiei de consultare a reprezentanţilor salariaţilor, cu privire 
la stabilirea salariilor, deoarece la nivelul UAT Tomesti   nu este organizație sindicală;
                 In baza raportului întocmit de Compartimentul buget, finante nr. 4/17 din 11.02.2020  privind 
menținerea la nivelul aferent lunii decembrie 2019, a salariilor de bază pentru functionarii publici 
si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti ale căror
salarii au fost stabilite prin Hotărâre a Consiliului local Tomesti nr. 2/2019,  precum si avizul favorabil al
comisiei  de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea
domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si
comert nr. 5/61  din 27.03.2020 ,  al avizului favorabil al  comisia de specialitate pentru administratie
publica  locala,  juridica,  apararea  ordinii  si  linistei  publice,  a  drepturilor  cetatenilor  nr.   5/62   din
27.03.2020 ,  precum si avizul favorabil al comisiei  de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura,
protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/63  din 27.03.2020 ;                            
               In baza art. 6 lit. f), art. 11 alin. (1) – (4) din Legea - Cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, a art. 34 alin. (7) din 
O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată și a Hotărârii Consiliului Local Tomesti nr. 4/2019 , 
                In temeiul dispozițiilor art. 129  alin. (2) lit. a) și ale art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.  Salariul de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Tomesti pentru anul 2020 , se menține la nivelul aferent lunii 
decembrie 2019, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi
conditii.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, se însărcinează Primarul 
comunei Tomesti , prin Compartimentul buget, finante .



Art.3.  Prezenta  hotărâre poate  fi  contestată  la  Tribunalul  Hunedoara,  Sectia  Contencios
Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare.                                                                        

Art.4  Prezentul  hotărăre  se  afişează  ,la  panoul  de  afişaj  şi  se  comunică,  în  condiţiile  legii:
Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara, Primarului comunei Tomesti , compartimentului buget, finante
şi reprezentanţilor salariaţilor, 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZA
   Tamas Octavian-Tiberiu                                                      SECRETAR GENERAL ,

                                   Giurgiu Sanda 

 

   Tomesti , 30.03.2020 

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber ,  cvorumul fiind de: ____ voturi
„pentru”   ; -  voturi „împotrivă”,  - abţineri.








