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HOTĂRÂREA  Nr.       /2020 

privind menŃinerea în anul 2020 a salariilor de bază ale funcŃionarilor publici şi 
ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaŃionale “Administra Ńie” 
din Aparatul de specialitate al Primarului Municipi ului Or ăştie şi Serviciile 

publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Orăştie, la nivelul aferent 
lunii decembrie 2019 

 
 Consiliul Local al Municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara; 

 Având în vedere : 
  - referatul de aprobare al Primarului municipiului Orăştie, d-l ing.Ovidiu LaurenŃiu Bălan 
înregistrat sub nr. 384/14.01.2020 prin care propune Consiliului Local al Municipiului Orăştie 
menŃinerea în anul 2020 a salariilor de bază ale funcŃionarilor publici şi ale personalului contractual 
din cadrul familiei ocupaŃionale “AdministraŃie” din Aparatul de specialitate al Primarului 
Municipiului Orăştie şi Serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Orăştie, la 
nivelul aferent lunii decembrie 2019; 
 În baza prevederilor art.11, alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 38 din 
OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiŃiilor publice şi a unor măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind 
transparenŃa decizională în administraŃia publică, republicată; 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.a), alin. (14), ale art.139, alin.(1) şi ale art.196, 
alin.(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
  

HOTĂRĂŞTE : 
 
 Art.1  : Începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2020, salariile de bază pentru 
funcŃionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaŃionale „AdministraŃie” din 
Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Orăştie şi Serviciile publice subordonate 
Consiliului Local Orăştie, se menŃin pentru anul 2020 la nivelul salariilor de bază din luna 
decembrie 2019. 
 Art.2  : Prezenta Hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Art.3  : Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se încredinŃează Primarul, DirecŃia  economică si 
Compartimentul Resurse Umane din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului. 
 Art.4  :  Prezenta Hotărâre se comunică: 

− InstituŃiei  Prefectului – JudeŃul Hunedoara; 
− Primarului municipiului Orăştie; 
− DirecŃiei economice; 
− Compartimentului Resurse Umane. 

 
 
               IniŃiator,                                                                   Vizat,   
               PRIMAR,                                                                               SECRETAR GENERAL, 
      ing.Ovidiu BĂLAN                                                                   jr.Teodor IORDAN 
 


