
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TASCA

HorAnAnn
Privind stabilirea salariile de bazl pentru funcfiile publice locale, pentru personalul

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Taqca, judeful
Neam(, pentru institufiile gi serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei

Taqca, judeful Neam(, incepind cu data de 01.01.2020

Consiliul Local al comunei Taqca, judeful Neamf, intrunit in gedinfl ordinari, in
ziua de 31 ianuarie 2020;

Analiz6nd temeiurile juridice:
a) art.3, alin.(1), alin.(3), alin.(4) , anexa nr.2, Cap.I, pct.3.2, art.ll, art. 40 din Legea

cadru privind salarizarea personalului plStit din fonduri publice rc. 15312017, ct modificirile Ei
completdrile ulterioare;

b) OUG nr.ll4l2018 privind instituirea unor mdsuri in domeniul investiliilor publice gi a
unor mdsuri fiscal-bugetare, modificarea qi completarea unor acte normative qi prorogarea unor
termene;

c) art.I pct.L2, pct.13 qi pct.15 din OUG nr.Il2020 privind unele mdsuri fiscal-bugetare
gi pentru modificarea gi completarea unor acte normative ;

d) Cap.III, art.45 din Legea nr.512020 privind Legea bugetului de stat pe anul 2020;
e) H.G. nr.93512019 pentru stabilirea salariului debazd, minim brut pe lard, garantat in

platd; '

0 art.l29, alin.(l), alin.(2),lit. ,,b", alin.( ), lit. ,,a", art.136 OUG nr.571209 privind
Codul Administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

linind cont de:

a) Referatul de aprobare a primarului comunei Taqca, inregistrat cu nr.321122.01.2020;
tr) Referatul de specialitate nr.3322 122.01.2020 intocmit de cdtre doamna Anghelu{I

Carmen-Daniela, cbnsilier in cadrul compartimentului resurse - umane din cadrul aparafului de
specialitate al primarului Comunei Tagca, judeful Neam{ ;

c) Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
Luind act de:
- prevederile HCL Taqca nr.7128.01.2019 privind stabilirea salariilor de bazd, pentru

funcfionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Comunei
Taqca, Judeful Neam{, familia ocupationala,,Administratie", in anul 2019;

In temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.. ,,a" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TA$CA, adoptl prezenta,

uorAnAnr:

i\r't"l incep6nd cu data de I ianuarie 2020, se stabilesc salariile de bazd. pentnt
funcfiile publice locale, precum gi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de



specialitate al primarului comunei Tagca, judelul Neam{ Ei institufiile qi serviciile publice

din subordinea Consiliului Local al comunei Taqca, judelulNeamf, potrivit anexelor nr.1, nr.2

;i nr.3, care fac parte integranti din prezentahot[rdre.

Art.Z Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv, conform art. 15

din Legea-cadru nr. 15312017 privind salarizarea personalului plStit din fonduri publice, cu

modific[rile gi completarile ulterioare, beneficiazd de o majorare de l\oh a salariului de

bazd.

Art.3 Salariile debazdpentru funcfiile publice Ei personalul contractual din aparatul de

specialitate al primarului Comunei TaEca, Judeful Neam!, vor fi nominalizate prin dispozi{ie a

ordonatorului principal de credite.

Art.4Indemniza[ia lunard de care beneficiazd consilierii locali ai comunei Taqca pentru

participarea la o qedinfd de plen qi o qedin!5 de comisie, este de l0o/o din indemnizalia lunara a

primarului, potrivit prevederilor art. 212, alin. (2) qi alin.(3) din OUG rc. 5712019 privind Codul

Administrativ;
Art.5 in anul 2oz},valoarea indemniza{iei de hrandse menfine la nivelul din inul 20L9.

Art.6 Ordonatorul principal de credite, prin compartimentele resurse umane si financiar-

contabil, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hot5r6ri.

Art.1 Secretarul general al comunei va aduce la cunoqtin(d publicS, va comunica

prevederile prezentei hotirdri primarului comunei Taqca, compartimentului resurse-umane,

compartimentului financiar -contabil, Institufiei Prefectului judeful Neamf, in vederea

exercitirii controlului pentru legalitate ,qi tuturor autoritdtilor gi persoanelor interesate, in

termenul legal in vigoare.

Art.8 La data intr5rii in vigoare a prevederilor prezentei hot5r6ri, se abrogd orice alte

prevederi contrare.
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Nr.8 din 31.01.2020

'fotal consilieri locali: I I
Prezenti: l0
Pentru: 8
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