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Privind stabilirea veniturilor salariale ale funcționarilor publici și a 
personalului contractual din cadrul Primăriei Comunei Zădăreni și a serviciilor 

subordonate 

        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZĂDĂRENI, întrunit în şedinţa sa ordinară, din 
data de 21.11.2019, orele 1730,  

 Având în vedere:  
-  prevederile art.138 alin.4-5 din Constituția României nr.1/2003, republicată; 
- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.6, art.51 alin.3, art.55 
alin.1 și ale art.58 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, 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 Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- prevederile art.7 alin.1 și 2 din OUG 91 din 2017 pentru modificarea si completarea 
Legii-cadru nr. 153/2017  privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 
- prevederile Legii nr.250 din 2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in 
anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru 
modificarea si completarea unor acte normativ; 
- prevederile H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 
garantat în plată, pentru anul 2019; 
 - prevederile art. 129 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
- Referatul Secretarului cu nr.7252 din 15.11.2019; 
- Raport de aprobare a primarului cu nr.7253 din 15.11.2019; 
- votul ,,pentru”, a 8 consilieri din totalul de 11 în funcţie, fiind prezenţi 11 consilieri. 
 

În temeiul art.129 alin.1 și art.139 din O.U.G. Nr.57/2019, privind Codul 
Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

ART.1. – Pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul Primăriei Comunei 
Zădăreni și a serviciilor subordonate, începând cu luna noiembrie 2019, cuantumul 
brut al salariilor de baza precum si cuantumul brut al sporurilor, indemnizatiilor, 
compensatiilor, primelor, premiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare 
care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, se majorează cu 25% față de 
nivelul acordat pentru luna octombrie 2019, fără a depăși prevederile art.25 și art.11 
alin.4 din Legea nr.153/2017, în conformitate cu anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
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ART.2. - Cuantumul salariului de bază se stabilește în conformitate cu salariului de 
baza minim brut pe tara garantat in plata, dupa aplicarea procentului de majorare de 
25%; 

 
ART.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi se 
comunică cu:  
- Instituţia  Prefectului – Judeţul  Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ; 
- Compartimentul financiar-contabil;  
- Prin afişare la sediu şi pe site-ul propriu, www.primariazadareni.ro 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR, 
Bene Florian    Corbei Emanuel Petru 
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