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HOTĂRÂRE NR.13 
 Privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual 

din cadrul familiei ocupaționale,,Administrație", din aparatul de specialitate al 
Primarului Orașului Costești și serviciile publice fără personalitate juridică din 

subordinea Consiliului Local al Orașului Costești, începând cu data de 01.02.2020  
 

  
   

 
Consiliul Local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinta ordinară în ziua               

de 19.02.2020;                                 
 Având în vedere: 

□ Referatul de aprobare întocmit de inițiator, domnul viceprimar Sandu Florin, 
înregistrat sub nr.3054/11.02.2020; 

□ Referatul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.3055/11.02.2020, 
întocmit de doamna Necula Gabriela-inspector în cadrul Compartimentului 
resurse umane și avizat de domnul Oprea Gheorghe-Gabriel, consilier achiziții 
publice cu atribuții de consilier juridic; 

□  prevederile  art. 11, alin. 1 coroborat cu art.38 din Legea-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

□  HG nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat 
în plată începând cu data de 01.01.2020; 

□ Procesul verbal de negociere înregistrat sub nr.3053/11.02.2020, încheiat între 
Primarul oraşul Costeşti cu reprezentantul Sindicatului Independent al Salariaţilor 
primăriei oraşului Costeşti şi reprezentanţii salariaţilor (personalului contractual şi 
funcţionarilor publici) 

□ Prevederile art.129 alin.2 lit.a) și alin 14, art.136 alin.(1) și (8) și art.196 alin.1 
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare; 

           Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti; 
În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(3) lit.,,a” din OUG 57/2019, privind Codul 

administrativ, cu completarile ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

       Art.1.Se aprobă salariul de bază lunar pentru funcționarii publici și personalul contractual 
din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului 
Orașului Costești și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local 
al Orașului Costești, începând cu data de 01.02.2020, conform anexei nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art.2.Indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali este de 10% din 
indemnizaţia lunară a primarului și se acordă pentru participarea la cel puțin o sedință 
a autorității deliberative și o ședință a comisiei de specialitate, pe lună.  
      Art.3.Cu data emiterii prezentei hotărâri, orice dispoziţii contrare în acest sens îşi încetează 
aplicabilitatea.          
   



     Art.4.Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general către: 
-Instituţia Prefectului Argeş; 
-Primarul oraşului Costeşti; 
-Compartimentului Resurse umane şi Serviciului Buget Contabilitate. 
 

Dată astăzi:19.02.2020                                                   
  contrasemnează secretar general oraş, 

              Chiriţă Iuliana     
 
 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                     NICOLESCU NICOLETA-TATIANA 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


