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Nr. 65 din 30 decembrie 2020

COMUNA Eftimie Murgu
Consiliul Local
H OTA RAR E
privind modificarea art. 1 si art. 2 al H.C.L. nr. 62 din 20 decembrie 2020stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual
din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al
Primarului comunei Eftimie Murgu, judeţul Caraș Severin precum şi stabilirea
nivelului indemnizației de ședință a aleșilor locali
Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu intrunit in sedinta extraordinara de
îndată de lucru ;
Avand in vedere :
- Raportul de specialitate , întocmit de Compartimentul Financiar - Contabil din
cadrul Primăriei Eftimie Murgu și înregistrat la nr.67/2 /30.12.2020;
- H.G. nr. 935/2019 stabilește salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
la 2230 lei, în art. 2 stabilindu-se că „În aplicarea prevederilor art. 164 alin. (12)
din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
începând cu 1 ianuarie 2020, toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii se
determină prin raportare la nivelul de 2.230 lei al salariului de bază minim brut pe
ţară garantat în plată”.
- H.C.L. nr. 63 din 31.07.2017 privind stabilirea salariului de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Eftimie Murgu coroborat cu H.C.L. nr. 7/31.01.2019 și
H.C.L. nr. 13/20.02.2020;
- Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului bugetar platit
din fonduri publice ;
- Prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile și completarile
ulterioare ;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi lit. d), alin. (7) , pct. 12) şi 14), art. 212, alin.
(2) și alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; art.45 alin. (1) şi
alin. (2), lit. a);
În temeiul art.196 alin.(1) lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ
H O TARAS T E :
Articol unic. Se modifică art. 1 și art. 2 al H.C.L. nr. 62 din 20 decembrie 2020 in
sensul inlocuirii datei de 1.01.2021 cu data de 1.12.2020.
Prezenta hotarare se va inainta Institutiei Prefectului - judetul Caras Severin ,
compartimentelor de resort si se va afisa public.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
DĂNILĂ DOBREN

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
LIVIU IMBRESCU

