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JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TEACA 
 
   

 

HOTĂRÂRE 

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

aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, 

începând cu 01.01.2019 

 

 

 

  Consiliul Local al Comunei Teaca, judeţul Bistriţa–Năsăud întrunit în şedinţă ordinară la data de 

31.01.2019 

  Având în vedere : 

          - expunerea de motive a primarului privind stabilirea salariului de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual  

           - referatul compartimentului de specialitate prin care se  propune stabilirea salariului de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Teaca 

 In conformitate cu prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare 

-  Hotărarii Guvernului nr.937/2018 pentru stabilirea salariului minim brut pe tară garantat în plată  -  

-  Hotărârii nr. 905/2017 a Guvernului României privind registrul general de evidenţă a salariaţilor 

-  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

 În temeiul art.36 alin.(1), alin.(9) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea  nr.215/2001 privind 

administratia publica locala,republicată, cu modificarile și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 
           Art.1.(1) Începând cu data de 01.01.2019 se aprobă stabilirea salariilor  de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Teaca, precum și 

coeficienții aferenți fiecărei funcții, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare.  

 (2) Salariile de bază aferente fiecarei funcții, grad/treaptă profesională pentru gradatia 0, se stabilesc 

prin înmulțirea coeficientilor din anexă cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plata în vigoare. 

  

           Art.2. Cu data de 01.01.2019 își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr.49/2017 și H.C.L. nr.10/2018 

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

de specialitate al primarului comunei Teaca. 

   

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  biroul contabilitate finanțe 

publice şi compartimentul resurse umane din  cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Teaca. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  15 voturi,, pentru” din 15 consilieri prezenti la şedinţă, 

din 15   consilieri în funcție . 

 

Art.5. Prezenta hotărare se comunica  cu: 

         - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa – Năsăud 

         - Primarul Comunei Teaca  

         - Biroul financiar – contabil  

         -Compartimentul resurse  umane  
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Vizat C.F.P. 
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