
ROMÂNIA 
Judeţul Satu Mare 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA 
 

Hotărârea nr. 31 
privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual  

din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Cămărzana 
 

Consiliul local al comunei Cămărzana întrunit în ședință de îndată astăzi 31 Iulie 2017, 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Cămărzana, județul Satu Mare; 
- Raportul de specialitate;  
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul  Consiliul Local al Comunei Cămărzana ; 
- 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  153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- Prevederile art. 36 alin.(2) lit.”a”, art 36 alin. (3) lit. b, art. 45  alin.(6), art. 47, din Legea 
215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare. 
Luând în considerare consultăriIe care au avut loc cu organizaţia sindicală reprezentativă, 

respectiv Sindicatul “Proautonomia” din Primăria comunei Cămărzana. 
În temeiul prevederilor art. 45 alin (1), art. 115 alin. (1) lit.”b” şi art. 117 alin.(1) lit.”a” din Legea 
nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Cămărzana, conform anexelor 1 și 
2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează secretarul comunei 
Cămărzana și Compartimentului contabilitate și achiziții publice; 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare, Primarul 
comunei Cămărzana, compartimentul contabilitate și achiziții publice. 

 
 

 
Cămărzana: 31.07.2017 

 
Preşedinte de şedinţă, 

consilier, 
Dobraș Ioan 

Contrasemnează, 
Secretar cu atribuții delegate, 

Bura Maria-Iuliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


