
ROMÂNIA
Judeţul Satu Mare
Consiliul local al comunei Căpleni

Proiect de Hotărâre Nr.24/2020.-
pentru modificarea și completarea HCL nr. 31/2017 privind stabilirea  salariului de bază pentru

funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Căpleni

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de  _____

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 24/05.11.2020  al primarului comunei Căpleni,
- raportul de specialitate a secretarului general al comunei Căpleni nr. 72/05.11.2020,
-avizul  comisiei  pentru buget-finanțe,  patrimoniu,  activităţi  economico-financiare;  amenajarea
teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism,
- Hotărârea Nr.14/2020 privind aprobarea modificării Organigramei şi a statului de funcţii al aparatului
de specialitate al primarului comunei Căpleni, prin care s-a aprobat înființarea Cabinetului primarului 
cu un post de consilier gradul IA, personal contractual.
- HCL nr. 31/2017 privind stabilirea  salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul 
contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Căpleni,
-  prevederile Legii – cadru  nr.153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare,

  În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”a”, art.139, alin.(3) lit.”i”, art.196 alin.(1) lit.”a”
din  Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.-1.- Se modifică și se completează anexa nr.2 la HCL nr.31/2017, astfel:

Funcția Nivel de studii Coeficient Salar de bază Gradație 
(vechime)

Consilier IA S 2,3 3335 2

Art.-2.-  Cu ducere la îndeplinire a prezentei  hotărâri  se încredințează primarul și compartimentul  
financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane și achiziții publice primăriei comunei 
Căpleni.

Art.-3.-  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată   prin  intermediul  secretarului  comunei  Căpleni,  în  
termenul prevăzut de lege, cu: 

 Primarul comunei Căpleni,
 Instituţia Prefectului- judeţul Satu Mare,
 Compartimentul financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane și achiziții publice.

 
Iniţiator Avizat

   Megyeri Tamás-Róbert                 Csizmar Erika
             Primarul comunei Căpleni                Secretar  general



R O M Â N I A
JUDEŢUL SATU MARE
COMUNA CĂPLENI
PRIMARUL COMUNEI CĂPLENI
Nr.24/05.11.2020

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotărâre Nr.24/2020.-

pentru modificarea și completarea HCL nr. 31/2017 privind stabilirea  salariului de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Căpleni

Luând în considerare Hotărârea Nr.14/2020 privind aprobarea modificării Organigramei şi a 
statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Căpleni, prin care s-a aprobat 
înființarea Cabinetului primarului cu un post de consilier gradul IA, personal contractual.

Văzând prevederile Legii – cadru  nr.153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, art.11 din CAPITOLUL II – Salarizarea - SECŢIUNEA 1 - Sistemul de stabilire a 
salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare şi 
indemnizaţiilor lunare în sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare,

Propun spre aprobare modificarea și completarea HCL nr. 31/2017 privind stabilirea  salariului
de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului
comunei Căpleni conform proiectului nr.24/2020.

     Megyeri Tamás-Róbert
               Primarul comunei Căpleni



Primăria comunei Căpleni
Nr.72/05.11.2020

 Raport
la Proiectul de Hotărâre Nr.24/202020.-

pentru modificarea și completarea HCL nr. 31/2017 privind stabilirea  salariului de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Căpleni

Având în vedere Hotărârea Nr.14/2020 privind aprobarea modificării Organigramei şi a statului 
de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Căpleni, prin care s-a aprobat înființarea 
Cabinetului primarului cu un post de consilier gradul IA, personal contractual.

Văzând prevederile Legii – cadru  nr.153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, art.11 din CAPITOLUL II – Salarizarea - SECŢIUNEA 1 - Sistemul de stabilire a
salariilor  de  bază,  soldelor  de  funcţie/salariilor  de  funcţie,  indemnizaţiilor  de  încadrare  şi
indemnizaţiilor lunare în sectorul bugetar, potrivit căruia,
(1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale 
„Administraţie” din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile 
publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a 
consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării 
organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
(2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi 
a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A
pct.III şi cap. II lit. A pct. IV.
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu 
respectarea prevederilor art. 25.
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi
nivelul  indemnizaţiei  lunare  a  funcţiei  de  viceprimar  sau,  după  caz,  a  indemnizaţiei  lunare  a
vicepreşedintelui  consiliului  judeţean,  sau,  după  caz,  a  viceprimarului  municipiului  Bucureşti,
corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti,
primăria generală  a municipiului  Bucureşti,  exclusiv  majorările  prevăzute  la  art.  16 alin.  (2),  cu
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.

 În conformitate cu  prevederile art.136 alin.(8),  lit.”b” din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, propun spre aprobare proiectul de hotărâre nr.24/2020.

           Secretar
      Csizmar Erika
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