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HOTĂRÂRE 

privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Techirghiol, jud. Constanţa şi a 

indemnizaţiei lunare a consilierilor locali 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa extraordinara din data de 

24.02.2020,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

– Soceanu Iulian-Constantin,  

           Având în vedere: 

− Prevederile Art. 8, Art. 11,  Art. 16 , Art. 14 si Art. 25 din Legea nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

− prevederile O.U.G. nr. 1/06.01.2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative, 

− H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;  

− O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a 

unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și 

prorogarea unor termene, modificata si completata; 

− Raportul de specialitate nr. 2718/17.02.2020 al Serviciului APL – compartiment resurse 

umane, 

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.a, alin.3 lit.c, art. 139, art.196 alin.1 lit.a din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 – Se stabilește salariul de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Techirghiol, jud. Constanța, conform 

anexei nr.1 – parte integrantă la prezenta. 

 Art.2 – Începând cu data de 01 martie 2020, indemnizația lunară de care beneficiază 

consilierii locali ai orașului Techirghiol este in cuantum de pana la 10% din indemnizația lunara 

a primarului, pentru participarea la cel puțin o ședință a autorității deliberative si o ședință a 

comisiei de specialitate, pe lună, desfășurate in condițiile legii. 

 Art.3 –  Secretarul general al orașului va face publică prezenta hotărâre prin afișaj şi o va 

comunica instituțiilor şi persoanelor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 14 consilieri în funcţie . 

  

 Techirghiol, astăzi – 24.02.2020. 

 Nr. 37. 
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