
 
HOTĂRÂREA Nr. _2_ 

 din 09.01.2020 
Privind: stabilirea  salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 
familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al Primarului comunei Liești, judeţul Galaţi, 
si serviciile publice fara personalitate juridica din subordinea Consiliului Local al Comunei Liești, 
judeţul Galaţi, precum şi stabilirea nivelului  indemnizației de ședință a aleșilor  locali   
___________________________________________________________________________________ 

             Inițiator: Boț Iulian, primarul comunei Liești, județul Galați; 
             Nr. si data depunerii proiectului de hotărâre :           15/06.01.2020                      

Consiliul Local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședința extraordinară in data de  
09.01.2020; 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a inițiatorului înregistrată cu nr. 15/06.01.2020; 
- raportul de specialitate comun, întocmit de Serviciul Financiar - Contabil și Compartimentul 

Resurse Umane din cadrul Primăriei Liești și înregistrat la nr. 17/06.01.2020; 
- H.C.L. nr.  7   din 14.02.2018     privind stabilirea  salariului de bază pentru funcționarii  publici  

și personalul   contractual   din   cadrul   aparatului   de   specialitate   al   primarului   comunei Liești,   
pentru funcționarii publici din cadrul Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a  Persoanelor Liești, 
precum şi a indemnizației aleșilor locali; 

- HCL nr. 29/ 28.06.2018 privind modificarea  si completarea  HCL 7/14.02.2018 privind 
stabilirea salariului de bază pentru funcţionarii  publici  şi personalul   contractual   din   cadrul   aparatului   
de   specialitate   al   primarului   comunei Lieşti,   pentru funcţionarii publici din cadrul Serviciul Public 
Comunitar Local de Evidență a  Persoanelor Liești, precum şi a indemnizaţiei aleşilor locali; 

- HCL nr. 46/ 28.11.2019 privind modificarea  si completarea  HCL 7/14.02.2018 privind 
stabilirea salariului de bază pentru funcţionarii  publici  şi personalul   contractual   din   cadrul   aparatului   
de   specialitate   al   primarului   comunei Lieşti,   pentru funcţionarii publici din cadrul Serviciul Public 
Comunitar Local de Evidență a  Persoanelor Liești, precum şi a indemnizaţiei aleşilor locali; 

- prevederile art. 1 al H.G.  nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat 
în plată; 

- prevederile art. 11, art. 13, alin. (1) şi art. 38, alin. 2, lit. b)  din  LEGEA-CADRU nr. 153 din 
28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;  

- avizul comisiei de specialitate ; 
- prevederile art. 129  alin. (2) lit. a) şi lit. d),  alin. (7) , pct. 12) şi 14), art. 212, alin. (2) și alin.(3) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; art.45 alin. (1) şi alin. (2), lit. a); 
În temeiul ), art.196 alin.(1)  lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 Art. 1 (1) Începând cu data de 01.01.2020, salariile de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul propriu al 
Primarului comunei Liești, județul Galați, si serviciile publice fără personalitate juridica din subordinea 
Consiliului Local al Comunei Liești, județul Galați, se stabilesc pe baza coeficienților aprobați prin HCL 
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nr. 7 din data de 14.02.2018, cu modificările și completările ulterioare, prin înmulțirea coeficienților cu 
salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 935/2019. 

 (2) Personalul care exercita activitatea de control   financiar   preventiv,   conform   art.   
15   din   Legea-cadru   nr.   153/2017   privind   salarizarea   personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare  de 10% a salariului de bază. 

Art. 2 – Se stabilește numărul maxim de posturi care se finanțează în anul 2020 pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din 
aparatul propriu al Primarului comunei Liești, judeţul Galaţi, si serviciile publice fără personalitate 
juridica din subordinea Consiliului Local al Comunei Liești, judeţul Galaţi, conform Anexei care face 
parte integrantă din această hotărâre. 

Art. 3 - Indemnizația lunară de care beneficiază consilierii locali ai comunei Liești pentru 
participarea la o ședință de plen și o ședință de comisie,  este de 10% din indemnizația lunară a 
primarului, potrivit  prevederilor  art. 212, alin. (2) și alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ. 

Art. 4 - Drepturile salariale ale personalului aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Liești, judeţul Galaţi, ale personalului contractual si din serviciile publice fără personalitate juridica din 
subordinea Consiliului Local al Comunei Liești,  judeţul Galaţi, se stabilesc începând cu data de 
01.01.2019 prin Dispoziție a Primarului comunei Liești, judeţul Galaţi, potrivit art. 1 din prezenta 
hotărâre. 

Art. 5 - Prezenta hotărâre de consiliul local se completează cu prevederile LEGII-CADRU nr. 
153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată, precum şi 
cu celelalte acte normative din domeniul salarizării personalului bugetar. 

Art. 6 - Începând   cu   data    prezentei    hotărâri    își  încetează  aplicabilitatea orice  alte 
prevederi  contrare. 
 Art. 7 - Prezenta hotărâre se afişează pe site-ul Primăriei comunei Lieşti şi se comunică, în 
condiţiile legii, Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi, Serviciului Financiar – Contabil şi 
Compartimentului Resurse Umane, prin grija secretarului general al comunei Lieşti. 
                   
 
 
 
 
 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                                  Contrasemnează, 

Costel TECUTA                                       Secretarul general al  comunei  Liesti    

............................................          Vasile AVĂDĂNEI          

 

        __________________________                  _______________________________                    

 


