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H O T Ă R Â R E A NR. 8   

din 22.01.2020 
 

Privind: privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionari publici şi 
pesonalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,ADMINISTRAŢIE’’ 
din aparatul propriu al Primarului comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi, 
precum şi stabilirea nivelului indemnizaţiei de şedinţă a aleşilor 
locali_____________________________________ 

            
Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
           Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 98/16.01.2020; 
           Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galati, întrunit în 
sedinta extraordinară, în data de 22.01.2020; 
 Având in vedere :         
        - expunerea de motive prezentata de iniţiator, înregistrată sub nr.  
99/16.01.2020;   
        - raportul de specialitate întocmit de compartimentul financiar contabil,  
înregistrat sub nr. 100/16.01.2020; 
        -  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3; 

Ținând cont de prevederile: 
- art.10, art.11, art.13, alin.(1) si art.38, alin. (2), lit. b) din LEGEA-CADRU 

nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publice; 

- prevederileart. 1 al H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului minim 
brut pe tara garantat in plata; 

- prevederile art.129 alin. (2), li.a) si lit.d), alin.(7), pct.12) si 14), art.212, 
alin(2) si alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; art.45, 
alin.(1) si alin.(2), lit.a); 
 



În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „a”, ale alin. 7, lit. „a”, ale art. 
139, precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
  

 Art.1 - Incepand cu data de 01.01.2020, salariile de baza pentru 
functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale 
,,Administratie’’ din aparatul propriu al Primarului comunei Valea Marului, 
judetul Galati se stabilesc conform grilelor de salarizare si coeficientilor 
prevazuti in Anexele nr. 1 – 4 , la prezenta hotarare. 
 Art.2 - Personalul care exercita activitatea de control finaciar preventiv, 
conform art.15 din Legea –cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, beneficiaza de o majorare 
de 10% a salariului de baza 
 Art.3 – Personalul care lucrează pe timpul nopții beneficiază de un spor în 
procent de 25% la salariul de bază. 
 Art.3 – Indemnizatia lunara de care beneficiaza consilieri locali ai comunei 
Valea Marului, judetul Galati pentru participarea la o sedinta de plen si o 
sedinta de comisie, este de 10% din indemnizatia lunara a primarului, potrivit  
prevederilor art. 212, alin. (2) si alin. (3) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ. 
 Art.4 – Ordonatorul principal de credite stabileste salariile lunare ale 
personalului din subordine cu respectarea prezentei hotarari. 
 Art.5 - Prezenta hotarare de consiliul local se completeaza cu prevederile 
LEGII-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit 
din fonduri publice, modificata, precum si cu celelalte acte normative din 
domeniul salarizarii personalului bugetar. 
 Art.6 – Incepand cu data prezentei hotararii i--si inceteaza aplicabilitatea 
orice alte prevederi contrare.  

Art.7. Primarul comunei si biroul finaciar-contabil va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

          Art. 8. - Secretarul  va  asigura  aducerea  la  cunostinţă  publică  şi  
transmiterea  prezentei  hotărâri   autorităţilor, instituţiilor  şi  persoanelor  fizice  
şi  juridice  interesate și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de 
internet www.primariavaleamarului.ro 

   Preşedinte de şedinţă, 
                Butunoi Ion   

                                                                                                                            
Contrasemnează, 

                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                      Dumitrașcu Maranda      


