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H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 

      privind diminuarea coeficien ților cu 7% pentru  salariilor  de baz ă 
lunare ale  func ționarilor publici de execu ție și personalului contractual 
de execu ție din cadrul prim ăriei comunei Ceica,stabiliti prin HCL 
nr.11/30.01.2020. 

 
 Având în vedere: 
       -Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  a d-nei  Șovre Ana Livia –
primarul comunei Ceica 
       -Raportul de specialitate al Biroului financiar contabil și al 
compartimentului resurse umane,,  
       -Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local al al comunei Ceica ; 
         -Ținând cont de prevederile Legii – cadru nr.153 din 28.06.2017 privind 
salarizarea personalului pl ătit din fonduri publice,  art.11 din CAPITOLUL 
II – Salarizarea - SECŢIUNEA 1 - Sistemul de stabilire a salariilor de baz ă, 
soldelor de func ţie/salariilor de func ţie, indemniza ţiilor de încadrare şi 
indemniza ţiilor lunare în sectorul bugetar, potrivit c ăruia,  

        (1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei 
ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al consiliilor judeţene, 
primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, 
salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului 
judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în 
urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, 
după caz, a reprezentanţilor salariaţilor; 
       (2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice 
fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi 
ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct.III şi cap. II lit. 
A pct. IV; 
       (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către 
ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25; 
      (4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. 
(1) şi (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar 
sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, 
sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului 
de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, 
primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la 
art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele 
de venituri şi cheltuieli. 
          În temeiul art. 129.,alin.1,alin.2,pct.12,art.139 alin 1,  art.196 alin 1,lit.a) 
din OUG nr.57/2019 –Codul Administrativ, 
 
             Consiliul local al comunei Ceica, 



 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:   
 
 
 

           ART. 1.Începând cu 01  ianuarie   pentru anul  2021  se  aprobă 
diminuarea coeficienților cu 7% pentru  salariilor  de bază lunare ale  
funcționarilor publici de execuție și personalului contractual de execuție din 
cadrul primăriei comunei Ceica,stabiliti prin HCL nr.11/30.01.2020,  conform 
anexei la hotărâre. 
 
          ART.2. Începând cu 01  ianuarie  2021  se abrogă HCL 
nr.11/30.01.2020  prin care au fost stabilite salariile de bază lunare ale  
funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul primăriei comunei 
Ceica. 
 
          ART.3.- Prezenta hotărâre se  comunicată  cu 
                     -Instituția  Prefectului- Judeţului Bihor 
                     -   Primarului comunei Ceica ,  
                     - Compartimentului Resurse Umane 
 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               Contrasemnează 
             Corb Mariana                                       S E C R E T A R      GENERAL,  
                                                                                                Dorel Octavian Goldea   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr.74   din 29   decembrie  2020.                            Hotărârea a fost adoptată în 
                                                                                       unanimitate de voturi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


