
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU-MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA 
 

HOTĂRÂREA NR. 4/ 2020 

cu privire la modificarea HCL9/2019 cu privire la modificarea HCL1/2019 privind 
aprobarea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Cămărzana pentru anul 2019 

 
 

Consiliul local al comunei Cămărzana, 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 337/22.01.2020 și Proiectul de hotărâre nr. 338/ 22.01.2020, 
întocmite de primarul  comunei Cămărzana  

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și 
avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local Cămărzana 

- Art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative 

-  prevederile art. 11 alin.(1) din Lege-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice,  

- HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată 
- Art.34 alin.(2) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri în domeniul 

investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte 
normative si prorogarea unor termene, modificat  de art.I pct.12 din OUG 1/2020 privind 
unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”a”, art.139 alin.(3),lit.”a” art.196 alin.(1) lit.”a”, art.197 

alin.(1), alin.(2) art.243 alin.(1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Articol unic: 
 
 Articolul 3 din HCL nr. 9/2019 cu privire la modificarea HCL1/2019 privind aprobarea 
coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cămărzana pentru anul 
2019, se modifică și va avea următorul cuprins :  
 

” Începand cu luna ianuarie 2020 cuantumul salariului de bază lunar pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cămărzana, se mentine  la nivelul cuantumului acordat pentru luna 
decembrie 2019, cu respectarea prevederilor legale în vigoare ”. 

 
Cămărzana la: 29.01.2020 

 
Preşedinte de şedinţă, 

consilier, 
Dobraș Ioan 

Contrasemnează, 
Secretar general UAT , 

Honca Cristina-Mariana 
 

 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 
Total consilieri: 10 Prezenți:9  Absenți:1 Pentru:9 Împotrivă:0  Abținere:0 

 


