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HOTARAREA Nr.1 Din 31.01.2020 
privind stabilirea salariilor de bazà pentru functionarii publici si personalul contractual din 

aparatul propriu al Comunei Aghiresu Judetul Cluj,incepaund cu data de 1.01.2020 
Consiliul Local al comunei Aghiresu, intrunit in sedinta ordinara din data de 31.01.2020 

Examinànd proiectul de hotar'are privind stabilirea salariilor de bazà pentru functionarii 
publici 5i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Aghiresu 5i din serviciile publice 5i aparatul permanent din subordinea Consiliului local al 
comunei Aghiresu— proiect din initiatica primarului comunei Aghiresu; 

Analizànd referatul nr. 537 din 27.01.2020 al Compartimentului contabilitate, prin care 
se propune stabilirea salariilor de bazà pentru functionarii publici si  personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aghiresu si  din serviciile publice 5i 
aparatul permanent din subordinea Consiliului local al comuneiAghiresu; 

In baza dispozitiilor art. 11 5i 38 din LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plàtit din fonduri publice 
- HG 935/13 Decembrie 2019 privind stabilirea salariului minim brut pe tarà garantat in plata. 
- Art. 1. - (1) incepand cu data de 1 Ianuarie 2020, salariul de bazà minim brut pe tarà 
garantat in platà, prevàzut la art. 164 alin (1) din legea 53/2003-Codul muncii, republicatà, cu 
modificàrile 5i completane ulterioare, se stabile5te in bani, farà a include sporuri 5i alte 
adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 
ore pe luna, reprezentand 13.3274 lei/orà. 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), incepànd cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul 
incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in muncà de cel 
putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de bazà minim brut pe tarà garantat in platà, 
farà a include sporuri 5i alte adaosuri, se stabile5te la suina de 2.350 lei lunar, pentru un program 
normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentànd 14,044 lei/orà. 
Art. 2. - In aplicarea prevederilor art. 164 alin (12) Din Legea 53/2003, republicatà, cu 
modificàrile 5i completàrile ulterioare, incepand cu 1 Ianuarie 2020, toate drepturile 5i obligatiile 
stabilite potrivit legii se determina prin raportare la nivelul de 2.230 lei al salariului de bazà minim 
brut pe tara garantat in platà. 
-Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr. 1,2,3 al Consiliului local al comuneiAghiresu; 
-Tinand cont cà sunt indeplinite cerintele 

-Art.139 alin(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
-in temeiul art.136, din OUG nr.57/2019 privind CodulAdministrativ 

HOTARASTE: 
Art. 1. Se aprobà coeficientii care stau la baza determinàrii salariilor de bazà pentru 

functiile publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Aghiresu 5i din serviciile 
publice si  aparatul permanent din subordinea Consiliului local al comunei Aghiresu, prevàzuti 
in Anexal, care face parte integrantà din prezenta hotarare,incepand cu data de 1.01.2019. 

Art .2. Se aprobà coeficientii care stau la baza determinàrii salariilor de bazà pentru 
functiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei Aghiresu 5i din 
serviciile publice 5i aparatul permanent din subordinea Consiliului local al comunei Aghiresu, 
care intra sub incidenta prevederilor art.11 din LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 
2017 privind salarizarea personalului plàtit din fonduri publice, prevàzuti in Anexa 2, care face 
parte integrantà din prezenta hotarare.incepand cu data de 1.01.2020 
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Art.3.Salariile de bazà aferente gradatiei O pentru fungine prevàzute in Anexa i i Anexa 2 se 
determinà prin inmultirea coeficientilor prevàzuti pentru ficcare functie, cu salariul de bazà 
minim brut pe larà, garantat in platà, in vigoare si se plafoneaza la nivelul salariului 
viceprimarului 

Art.4.Salariile de bazà pentru functiile specifice altor domenii de activitate bugetarà, 
prevàzute in statele de functii, dovedite a fi necesare desfàsuràrii activitàtii aparatului de 
specialitate al primarului comunei Aghiresu sau serviciilor publice i aparatului permanent 
din subordinea Consiliului local al comunei Aghiresu, sunt cele prevàzute in anexele la 
LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plàtit din 
fonduri publice §i se aeordà potrivit art. 38 din legea mentionatà. 

Art. 5.0rdonatorii de credite stabilesc salariile lunare ale personalului din subordonare, cu 
respectarea prevederilor prezentei hotàr'àri, in conditine legii. 

Art.6.In cazul modificarli salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, salariile 
de baza pentru functionarii publici si functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului Comunei Aghiresu se vor modifica prin dispozitii individuale ale primarului,prin 
inmultirea coeficientilor prevazuti in anexe la prezenta hotarare cu salariul de baza minim brut 
pe tara garantat in plata,in vigoare 

Art.7.Comunicarea prezentei hotarari si aducerea la cunostinta publica se fac de catre secretarul 
generai al comunei Aghiresu spre inaintare Serviciului financiar contabil-taxe si impozite locale, 
primarului comunei Aghiresu,domnul Lehene Sorinel Gelu si Institutiei Prefectului Judetului Cluj 


