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HOTĂRÂREA NR.   3     / 2020 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beriu, a 
instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea 

Consiliului local Beriu  
 

Consiliul  local al comunei Beriu , judeţul Hunedoara ;      
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 9/ 24.01.2020, inițiat de primarul comunei 

Beriu ,  referatul de aprobare al primarului comunei Beriu nr. 14/ 9   din 24.01.2020  prin care 
se propune ca începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020, salariile de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Beriu, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea 
Consiliului local Beriu să se  menţină la nivelul aferent lunii decembrie 2019;  Referatul nr. 15/3 
din 28.01.2020 al compartimentului Buget contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Beriu  ; Avizul favorabil nr. 163 din 29.01.2020 al comisiilor  de specialitate 
nr.1-3 de pe lângă Consiliul Local al comunei Beriu ;  

Întrucât  potrivit noii legislaţii pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei 
ocupaţionale „administraţie“, din care fac parte şi autorităţile administraţiei publice locale, se 
stabilesc prin hotărâre a autorităţii deliberative, obligată să asigure comunităţii cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, prevăzute de lege,  şi care este 
competentă, să aprobe, în condiţiile legii,  bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii 
administrativ-teritoriale, la propunerea autorităţii executive, ce are atribuţia de a gestiona 
sistemul de salarizare, în calitatea de ordonator principal de credite, precum şi atribuţia de a 
propune un astfel de proiect de act administrativ, prin raportare la legislaţia specifică în materie 
de administraţie publică locală, cu luarea în considerare a finanţării numărului total de posturi, 
stabilit, în condiţiile legii, de Instituţia Prefectului Judeţului Hunedoara;  

La stabilirea salariilor de bază  s-a urmărit  respectarea prevederilor legale potrivit cărora 

nivelul veniturilor salariale trebuie să se încadreze, ca limită maximă, la nivelul indemnizației  

viceprimarului comunei Beriu, în cuantum de   7280  lei , iar ca limită minimă salariul de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată în anul 2020, respectiv 2230 lei; 

Ținând cont că prin aplicarea salariului de 2230  prevăzut de HGR nr 935/2019 pentru 

stabilirea salariului  de baza minim brut pe țara, garantat in plată, la coeficienți de ierarhizare 

stabiliți conform HCL 46/2017  ar genera un impact suplimentar al bugetului local; date fiind 

proiectele în desfășurare  in care există și obligația de  confințare din partea UAT  Beriu ; 

Luând în considerarea prevederile  art. 34 alin.(7) din OUG 114/2019 modifcat și 

completat cu  art.I  pct.13 din OUG.1/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative ;  

 



 
 
În conformitate cu prevederile art.11 alin. (1)-(2) şi alin. (4), coroborat cu art. 3 alin. 

(1), art. 6, art. 7 lit. a), lit.d), art. 9, art. 10 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1), art. 15, art. 19, art.20 
,  ale Anexei VIII, capitolul I, lit. A), pct. III, lit. B, art. 7 , capitolul II lit A, pct IV lit.b) ,  din 
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. a) , alin. (3), lit. c) art. 139 alin.(3) lit. a), din 
OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 
Art.1. Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020, salariile de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Beriu, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea 
Consiliului local Beriu se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2019. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, se însărcinează 
Primarul comunei Beriu, prin Compartimentul buget- contabilitate și Compartimentul  juridic, din 
aparatul de specialitate. 

Art.3.Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 4. Prezentul hotărăre se afişează pe site-ul www.primariaberiu.ro, la panoul de 
afişaj şi se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara, Primarului comunei Beriu, 
compartimentului buget- contabilitate și compartimentului juridic, şi prin grija acestuia tuturor 
structurilor, instituţiilor, serviciilor publice si persoanelor interesate. 
 

Beriu, 31.01.2020            

           Contrasemnează   

Preşedinte de şedinţă      Secretar  general  

Ioan BĂROIU        jr. Ionela FIRIDON 

 

Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  13  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă”  

Hotărârea se adoptă cu majoritate absolută 

 

http://www.primariaberiu.ro/

