
ROMANIA

JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORIA

HOTARARE
privind stabilirea salariilor de bazi pentru functiile publice locale, precum gi pentru personalul

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, judelul Neam! 9i

serviciile publice din subordinea Consilului local al comunei Horia, judeful Neam!

Consiliul local Horia, intrunitin gedinla ordinari din 30.01 .2020;

Avind in vedere :

. referatul de aprobare nr. 56 din 06,01.2020, irrtocmita de primarul comunei Horia ' domnul Baciu

loan- Cristian;
. raportul compartimentului de resort nr. 57 din 06.01.2020, intocmit de d'na Lipugneanu Daniela'

consilier superior;
. procesul . verbal de consultare a reprezentatilor salaria[ilor din cadrul aparatului de specialitate

alprimaruluicomunei Horia, judelulNeam!, inregistrat sub nr' 900 din 21.A1.2420;

. prevederile Legii nr. 1S31i017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu

modificirile gi completirile ulterioare;
.prevederile H.G.nr.g35l20lgpentrustabilireasalariului debaziminimbrutpelarigarantatin

plati;
.prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicati, cu modificirile 9i completirile

ulterioare;
.prevederite Legii nr. 2nnAA6 privind finanttele publice locale, cu modificirile gi completirile

ulterioare;
. prevederile Legii nr,24t2000 privind normele de tehnica legislativa in elaborarea actelor

normative, republicata, cu modificari le si completarr le ulterioare;

Rapoartele comisiilor de specialitate nr, 1, 2, si 3 ale Consiliului local, precum gi avizul de legaliate

al secretarului localitatii;
ln temeiul prevederitor art. 129 alin. (2) lit' a) si lit, c), art. 212,

art.405, art,407, art. 139, aft. 140 alin. 1, precum si ale art. 196 alin. 1 lit, a din OUG nr.57/2019

privind Codul administrativ, cu modificarile ulterioare;

HOTARA$TE:

Art. 1. Se aprob6incep6nd cu 0l ianuarie 2020, salariile de bazi pentru funcliile publice locale,

precuffientru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

iloria, jubeiul Neam! gi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Horia,

jude[ul'Neain1, contoim anexei care face parte integranti din prezenta hotir6re.

Art,2. persoanele care exercita activitatea de control financiar preventiv, conform art. 15 din Legea

- cadlu nr. 1S3l2Ol7 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si

completarile ulterioare, beneficiaza de o majorare de 10% a salariului de baza.

Art.3 - lndemnizatia lunara a primarului si a viceprimarului comunei se mentine la nivelul lunii

decembrie 2019.

Aft.4.lndemnizaliei lunara a primarului siviceprimaruluicomunei se mentine majorata-cu 20%,

av6ndln vedere faptul ch unitatea administrativ- teritoriali Horia areincheiate 2 Contracte de finanlare

nr, c0760cN0001 1712g00290t17.10.2017 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pentru

proiectul : Modernizare gi dotare Cimin Cultural in sat Cotu- Vamel , comuna Horia, jude{ul Neamf ;i
botare Cimin Cultural in sat Horia, comuna Horia, judelul Neamt; Contractul de finan(are nr.

C1920072G217512900071/20.06.2018 privind proiectul: imbunit6!irea siguranlei publice prin

modernizarea re[elei de ilunrinat public gi infiinlarea sistemului de supraveghere video in comuna Horia,

ludelulNeam!;



Aft. 5 - lndemnizatia lunara de care beneficiaza consilierii locali ai comunei Horia pentru

participarea la sedintele de plen (ordinara, extraordinara, de indata)sisedintele de comisie, este de 10%

din indemnizarea lunara a primarului, potrivit prevederitor aft.,212 alin.2 si alin,3 din 0UG nr.5712019

privi nd Codu I admi nistrativ, cu modif icari le u lterio are,

Art. 6 - lncepand cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea orice alte pre'vederi contrare,

Aft.7 . (1)Prezenta hotirire se comunici Prefectului judefului Neam! inr vederea exercitirii

controlului cu privire la legalitatea 9i se aduce la cunogtinli publici prin grija sercretarului general al

comuneiHoria.
(2)Aducerea la cunogtinfi publici se face prin afigare la sediul Primiriei comunei Horia, judelul

Neam[ gi pe site. ul instiufiei- www,primariahorianeamt.ro

Contrasemneazi rtru legalitate,

Secretar
'eneral,

Jr. MAZARE CO A,,RALUCA

Hr. 6
Din 30.01.2020
Ds. A/2
Ex.5


