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Total consilieri Consiliul Local: 11 

Prezenţi: 11 

Pentru: 7 

Împotrivă: x 

Abţineri: 4 

 

HOTĂRÂREA  

Nr.4 din 28.01.2020 
 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, începând cu data de 1 ianuarie 2020 
 

 
 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2020, având în 

vedere următoarele: 

- referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.229 din 21.01.2020 elaborat 

de Primarul Comunei Pesac, în calitatea sa de iniţiator; 

- adresa nr.4593/S3/09.04.2019 a Instituției Prefectului-Jud.Timiș, înregistrată la Primăria 

Comunei Pesac sub nr.1498/15.04.2019 - prin care a fost transmis tabelul cu numărul maxim de posturi 

stabilit pentru anul 2019, respectiv un număr total de 23 posturi din care 20 posturi pentru Primăria 

Comunei Pesac și 3 posturi pentru S.P.C.L.E.P. Pesac; 

- adresa A.N.F.P. Bucureşti având nr. 41839/2019 înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.3599/01.10.2019 ; 

- procesul-verbal de consultare înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.83/09.01.2020 

încheiat între conducerea instituției și reprezentantul Consiliului Local Pesac, pe de o parte și 

reprezentanții salariaților Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac, pe de altă parte, prin care s-a 

realizat consultarea prevăzută la art.11 alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice; 

  - raportul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 84 din 09.01.2020 prezentat de secretarul 

general al U.A.T. Comuna Pesac, prin care se arată necesitatea stabilirii salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, 

începând cu data de 1 ianuarie 2020; 

- raportul compartimentului de specialitate financiar-contabil, impozite și taxe, înregistrat la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.157/15.01.2020 prezentat de către doamna Trifa Liliana-Nicoleta-

inspector I principal-contabil; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.82/16.12.2019 privind stabilirea structurii 

organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale 

SPCLEP Pesac pentru anul 2020; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.187/2019 privind actualizarea statului de 

funcţii al Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, care se aplică începând cu data de 

01.12.2019; 
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- prevederile art.3 alin.4, art.8, art.10, art.11 alin.1, art.11 alin.3-5, art.12-13, art.15-16, art.19, 

art.21, art.25-27, art.30-38 și art.40 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.77 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare, referitoare la deducerea personală; 

- prevederile art.I din O.U.G. nr.79/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal referitoare la modificarea: art.2 alin.2 al Titlului I - Dispoziții generale, art.138-140, 

art.155-156 și art.220
3
 din Titlul V -  Contribuții sociale obligatorii din Legea nr.227/2015; 

- prevederile art.VII din O.U.G. nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative (referitoare la Legea nr.62/2011 privind dialogul social, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare);  

- prevederile art.138 alin.4-5 din Constituția României nr.1/2003, republicată (r1);  

- prevederile art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată (r1), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea 

unor acte normative și prorogarea unor termene;  

- prevederile art.34 alin.2 din O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și 

prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea 

și completarea unor acte normative;  

- prevederile art.370 alin.1-3, art.371, art.372, art.382, art.385 alin.3, art.390 alin.2, art.392 

alin.1, art.393, art.405, art. 407, art.409 alin.1 şi art 534 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 din H.G. nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;             

În temeiul prevederilor art.110 alin.1, art.129 alin.1, art.129 alin.2 lit.a, art.129 alin.3 lit.c,  

art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art.197-200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
           Art.1. (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2020, se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, care se aplică 

potrivit prevederilor Legii nr.153/2017 referitoare la respectarea obligației de încadrare în prevederile 

bugetare anuale, potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.             

              (2) Salariile de bază pentru funcțiile prevăzute la art.11 alin.2 din Legea-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dar care nu se regăsesc în prezent în 

organigrama și statul de funcții al Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, se vor stabili – prin 

hotărâre a Consiliului Local Pesac – după ce vor fi înființate, dacă va fi cazul.  

              (3) Potrivit art.3 alin.4 din Legea-cadru nr.153/2017, ordonatorul principal de credite va 

stabili, prin dispoziție, salariile de bază lunare, sporurile, alte drepturi salariale în bani și în natură 

prevăzute de lege, în condițiile legii, pentru funcțiile din organigrama Primăriei Comunei Pesac și al 

SPCLEP Pesac, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu. 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința domnul Toma Cornel, 

primar al Comunei Pesac, doamna Dumitraş Angelica, secretar general al U.A.T. Comuna Pesac și 
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totodată responsabil cu aplicația REVISAL, precum şi doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I 

principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac.  

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Consiliului Local Pesac;  

- Primarului Comunei Pesac; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, secretar general al U.A.T. Comuna Pesac și totodată responsabil 

cu aplicația REVISAL; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

- Responsabilului CFP; 

- Reprezentanților salariaților din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac; 

- Celor în cauză; 

- La dosarul şedinţei; 

- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 

www.primariapesac.ro. 

 
 

-  

-   

-  

 

 

 

 

 

 

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PESAC,  

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PESAC 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PESAC NR. 4 / 2020 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii
1
) 28/01/2020 

 

2 Comunicarea către primarul comunei
2
) 28/01/2020 

3 Comunicarea către prefectul județului
3
) 29/01/2020 

4 Aducerea la cunoștință publică
4+5

) 29/01/2020 
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual

4+5
) 29/01/2020 

6 Hotărârea devine obligatorie
6
) sau produce efecte juridice

7
), după caz 29/01/2020 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile 

lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de 

la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 

adresează.” 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL U.A.T. PESAC 

 DUMITRAŞ ANGELICA 

 
______________________________________ 

 

L.S. 

   PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

 LUNGU MIHAIL 
 

____________________ 
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