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HOTĂRÂREA Nr.5 

Din 29 ianuarie 2018 
Privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici, a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al 

primarului comunei TREZNEA și din serviciile publice de interes local pe anul 2018. 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 
Întrunit în ședință ordinară 

 
 Având în vedere: 

-Expunerea de motive prezentata de d-ul Oros Cristian primarul comunei  și Raportul de specialitate 
întocmit de d-ul Blândaș-Igreț Ioan secretarul comunei și d-na Bogdan Monica consilier superior comp.contabilitatei 
nr. 4003/23.01.2018; 

-Procesul verbal de consultare înregistrat la Primăria Comunei Treznea sub 134 din 19.01.2018  încheiat 
între conducerea instituției și reprezentantul salariați lor din Primăriei Comunei Treznea prin care  s-a realizat 
consultarea prevăzută la art.11 alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalul plătit din fonduri 
 publice ; 

-Avizul Comisiiilor  de specialitate care este favorabil ; 
- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.11 alin.1, art.11 alin.3-5, 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-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice; 

-Prevederile art. 5, art.7, din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene  

-Prevederile O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;  
-Nomenclatorului funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a 

administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor care sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi 
cap. II lit. A pct. IV din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile art.40 si art.41 ale Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările 

ulterioare;  
-H.G. nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;  
-- prevederile Hotărârii Consiliului Local Treznea  nr. 28 din 07.04.2016 privind aprobarea Organigramei  şi 

Statului nominal de functii,  reorganizarea compartimentelor, înfiintarea unor posturi și transformarea unor funcții 
publice de execuție vacante,  din aparatul de  specialitate al primarului comunei TREZNEA, precum şi al serviciilor 
publice subordonate Consiliului local TREZNEA. 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local 
Treznea aprobat prin H.C.L. Treznea nr.46 din 30.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Local al Comunei Treznea în mandatul 2016 -2020; 
 
 
 



- prevederile art.36 alin.2 lit.a, art.36 alin.3 lit.b , art.115alin.1 lit.b și art.115 alin.3-7 din Legea nr.215/2001 privind 
Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1), 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 
    HOTĂRĂȘTE: 
 
 Art.1. (1) Începând cu data de 01.01.2018 Consiliul Local al comunei Treznea aprobă salariile de bază şi 
coeficienţii care stau la baza determinării acestora pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Treznea și din cadrul Serviciilor publice de interes local conform anexei nr. 1, 
anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Treznea. se asigură de către fiecare ordonator de credite în condiţiile legii, care prin act adninistrativ individual, va 
stabili salariile de bază lunare pentru funcțiile din organigrama Primăriei Treznea cu încadrarea în sumele aprobate 
cu această destinație în  bugetul propriu. 

Art.2 Se modifica și se completează art.79 din H.C.L. Treznea nr.46 din 30.08.2016 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Treznea în mandatul 2016 -2020, în 
sensul că indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali dincadrul Consiliului Local TREZNEA 
pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului, exclusiv 
majorările prevăzute la art.16 alin.2 din Legea-cadru. privind salarizarea personalul plătit din fonduri  publice ; 
 Art. 3 Pe data prezentei HCL Nr.29 din 30.07.2017 pentru salariile de bază ale funcționarilor publici ale 
personalului contractual din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Treznea și din cadrul Serviciilor publice 
de interes localîși încetază aplicabilitatea.  
 Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredintează d-ul Oros Cristian primarul comunei, Blândaș -
igreț Ioan, secretarul comunei și d-na Bogdan Monica consilier superior compertimentul contabilitate. 
 Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Institutia Prefectului  judeţului Sălaj; 
- Site – ul www.primariatreznea.ro ; 
- Compartiment buget, contabilitate, salarizare și resurse umane; 
- Dosarul şedinţă; 
- Dosar hotărâri. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ               CONTRASEMNEAZĂ 
LAZĂR  CORINA-FLORINA                                 SECRETARUL COMUNEI 
                   BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN 

 
Consilieri prezenţi : 9 
Consilieri absenti :- 
Voturi pentru ……...9 
Voturi împotrivă.-

http://www.primariatreznea.ro/
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