
HOTARÂRE 

Privind stabilirea salariilor de baza  pentru functionarii publici si personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Todireni, 

începând cu data de 01.01.2020 

 analizând Expunerea de motive  a primarului comunei Todireni prin care se 

propune aprobarea salariilor de baza  pentru functionarii publici si personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei 

Todireni,începând cu data de 01.01.2020; 

 având în vedere: rapoartele  de  avizare ale comisiilor de specialitate; 

 în conformitate cu prevederile: 

- Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu precădere art. 11, art. 16 alin. (2), art. 25 alin. (1), art. 36 alin. (1), 

art. 38, anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III lit. a) și lit. B art. 1 și anexa nr. IX,  lit. 

C, nr. crt. 15 și nr. crt. 27; 

- Hotărârii Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim 

brut pe țară garantat în plată; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Todireni, judeţul Botoşani, întrunit  în şedinţă ordinară, 

în data de 30 ianuarie 2020 adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

 

       Art. 1. Începând cu data de 01.01.2019 salariile de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Todireni, județul Botoșani se stabilesc conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, ce fac parte 

integranta din prezenta hotarare. 

      Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul comunei 

Todireni, prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu. 

 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Botoșani, Sectia 

Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

      Art. 4. Prezenta hotarare se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului 

Judeţul Botoșani, Primarului comunei Todireni, reprezentanţilor salariaţilor, 

compartimentelor de specialitate și persoanelor interesate.              
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GIREADĂ OFELIA 

Todireni, 30.01.2020                                 Vizat pentru legalitate, 

 Nr. 6                                                                                 Secretar general UAT, 

                                     Andriș Maria-Magdalena      

                                           

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TODIRENI 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

717395 - com. Todireni, jud. Botoşani   tel/fax: (0231) 57.47.91  e-mail: cltodireni@gmail.com  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Romania_Coat_of_Arms.svg

