ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BICAZU ARDELEAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul comunei Bicazu
Ardelean, județul Neamț, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2020 și data
aprobării bugetului local al comunei Bicazu Ardelean pentru anul 2020
Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere prevederile art. 11, 12, 13, 18, 40, Anexa nr. 9 pct. 15 și 27 din Legea
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și
completată, O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, art. 34 alin. (2), alin. (7), art. 36 alin. (7) O.U.G. nr. 114/2018
privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu
modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, art. 37 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și
completată;
Luând în considerare adresa nr. 17270 din 02.12.2019 a Instituției Prefectului Județului
Neamț, înregistrată la Registratura Primăriei Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 9078 din
05.12.2019 din care rezultă nelegalitatea art. 7 din Hotărârea nr. 70 din 25.10.2019 a
Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean prin care s-a aprobat majorarea cu 10% a
salariului de bază, lunar, brut, al referentului de specialitate din cadrul Compartimentului
agricol fond funciar, motivat de nerespectarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată, se impune
stabilirea salariului de bază în acord aceste prevederi;
Analizând rapoartele de specialitate nr. 288 din 17.01.2020 al consilierului pentru
resurse umane, Vârlan Anișoara, și nr. 365 din 22.01.2020 al consilierului SPAS, Suciu
Valentina, precum și referatul de aprobare al primarului comunei Bicazu Ardelean nr. 403 din
22.01.2020, conform cărora se impune aprobarea fondurilor necesare pentru plata salariilor
asistenților personali/indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap, actualizate în raport de
salariul minim brut garantat în plată pentru anul 2020, începând cu data de 01.01.2020, la
nivelul de 2.230 lei/lună, brut, precum și a aprobării altor măsuri în domeniul salarizării ca
efect a intrării în vigoare a O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative;
Având în vedere ordinea de zi aprobată, proiectul de hotărâre, precum și avizul
comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 139 alin. (1) raportat
la art. 5 ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 – (1) Se mențin în plată salariile de bază la nivelul lunii decembrie 2019 până la
data aprobării bugetului local pentru anul 2020 al comunei Bicazu Ardelean, pentru funcționarii
publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu
Ardelean, cu excepția salariilor asistenților personali care se actualizează, începând cu data de
01.01.2020, la nivelul de 2.230 lei/lună, brut, în raport de nivelul salariului minim brut pe țară
garantat în plată pentru anul 2020.

(2) Prin excepție de la alin. (1) se stabilește salariul de bază pentru referentul de
specialitate Lăzăruț Nelu din cadrul Compartimentului Agricol Fond Funciar, începând cu luna
ianuarie 2020 până la ocuparea prin concurs a postului de consilier urbanism, motivat de
complexitatea muncii dată de completarea atributiilor acestuia cu o parte din atributiile
specifice postului de consilier urbanism, după cum urmează:
- salariu de bază brut lunar 4.952 lei
- coeficient 2,2206.
(3) Pentru plata salariilor actualizate ale asistenților personali prevăzute la alin. (1) și ale
indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap actualizate la nivelul salariului minim brut pe
țară garantat în plată pentru anul 2020, de 2.230 lei/lună, brut, începând cu drepturile aferente
lunii ianuarie 2020, se vor asigura fondurile necesare de la bugetul local al Comunei Bicazu
Ardelean.
(4) Pentru anul 2020 se menține valoarea indemnizaţiei de hrană la nivelul din anul
2019, în acord cu prevederile art. 36 alin. (6) din O.U.G. nr. 114/2018 modificată și completată.
Art. 2 – Se mențin indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi
funcţiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, la nivelul aferent lunii decembrie 2019, în anul 2020,
începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020.
Art. 3 – Se mențin indemnizațiile lunare de care beneficiază consilierii pentru
participarea la numărul maxim de şedinţe la nivelul aferent lunii decembrie 2019, în anul 2020,
începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020, în procent de 10% din indemnizaţia lunară
a primarului, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată.
Art. 4 – Primarul și compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Bicazu Ardelean, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5 – Secretarul Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei
hotărâri, primarului comunei Bicazu Ardelean, Instituției Prefectului Județului Neamț, în
vederea exercitării controlului de legalitate, și va asigura aducerea la cunoștința publică a
prezentei hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul
www.comunabicazuardelean.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Apetrei Dumitrina

Avizat pentru legalitate,
Secretar General, Jolteag Gicuța

Nr. 5 din 30.01.2020
NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 30.01.2020 cu un număr de 12 voturi “pentru”, 0
voturi “contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri
prezenți.

