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HOTĂRÂREA NR. 62/2019 
Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 
contractual din aparatul de specialitate a primarului comunei Ulieș județul 

Harghita 
 

DIN 23 decembrie 2019 

Consiliul local al comunei Ulieș, judetul Harghita întrunit în ședința extraordinară din data de 

23.12.2019 

Având în vedere: 

Procedura premergătoare adoptării Hotărârii Consiliului local al comunei Ulieș: 

Referatul de aprobare nr.: 338/S/20.12.2019 Proiectul de Hotărâre nr.: 339/S/20.12.2019; 

Raportul compartimentului de specialitate al compartimentului de contabilitate nr. 

341/S/23.12.2019; Avizul comisiei de specialitate nr. 343/S/23.12.2019. 

Ținând cond de prevederile legale: 

Art. 2 al. (1) lit. b)., art. 6, art. 7 și art. 8 și urm. coroborat cu art. 11 al. (1) și (2), art. 20 și 

urm. și art. 38 al. (3) din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 1 al. (2) din Hotărârea guvernului nr.: 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată; 

Art. 24 și art. 34 din Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare cu modificările și 

completările ulterioare; 

OUG 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

Art. 1 al. (2) din OUG 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță cu modificările și 

completările ulterioare; 

Art. 35 al. (1) din Legea 53/2003 privind Codul Muncii republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

Art. 80 și urm. din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată (r2) cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 7 și urm. din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 
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Art. 7 din Legea nr.: 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 417 coroborat cu art. 129 al. (4) lit. a)., art. 139 al. (1), art. 196 

al. (1) lit. a) și art. 199 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare Consiliul local al Comunei Ulieș adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE: 

Art. 1. Stabilirea salariilor de bază 

(1) Începând cu data de 01.01.2020 se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice 

și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei 

Ulieș, conform anexei nr.: 1 la prezenta Hotărâre, anexă care face parte integrantă din 

prezenta Hotărâre. 

Art. 2. Mod de calcul 

(1) Salariile de bază se determină prin înmulțirea coeficienților coeficienților prevăzuți 

pentu fiecare funcție, cu salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată în vigoare. 

Art. 3. Stabilirea salariilor individuale 

(1) Salariile lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul 

primăriei Ulieș, familia ocupațională „Administrație”, vor fi stablilite individual pentru 

fiecare angajat, prin dispoziția primarului, după adoptarea prezentei hotărâri, cu 

respectarea grilelor de salarizare aprobate și a art. 25 din Legea nr.: 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările 

ulterioare; 

Art. 4. Stabilirea sporului pentru control financiar preventiv 

(1) Pentru persoana care îndeplinește controlul financiar preventiv se va acorda sporul 

prevăzut de Legea 153/2017 în valoare de 10%. 

Art. 5. Acordarea voucherelor de vacanță și a indemnizațiilor de hrană 

(1) Pentru toți angajații din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ulieș 

se va acorda Voucher de vacanță în valoare de 1450 lei/an și indemnizație de hrană în 

valoare de 371,66 lei brut. 

Art. 6. Calea de atac și natura juridică 
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(1) Prezentul act administrativ este individual, având aplicabilitate asupra unor persoane 

determinabile. 

(2) Împotriva prezentei hotărâri se poate adresa cu procedură prealabilă în termen de 

30 de zile de la data comunicării, iar împotriva modului de soluționare a procedurii 

prealabile se poate intenta cerere de anulare a actului administrativ în termen de 30 de 

zile de la comunicarea soluționării procedurii prealabile la Tribunalul Harghita. 

Art. 7. Comunicarea Hotărârii 

(1) Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija persoanei desemnate cu atribuții de 

secretar a comunei Ulieș, după cum urmează: 

• Instituției Prefectului - județul Harghita 

• Aparatului de specialitate a primarului 

• Prin grija secretarului prezenta Hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin 

afișare la sediul primăriei comunei Ulieș și publicare pe pagina de internet. 

 

 

 Președintele ședinței Contrasemnează  

 Orbán Balázs Persoana desemnată 

  Cu atribuții de secretar 

  Fazakas László 


