
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în 

anul 2007, cu modificările ulterioare. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  14 

Nr. total al consilierilor locali absenţi:  1 

Voturi pentru: 14  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA           

JUD. SATU MARE 

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA Nr. 26 

din data de 28 februarie 2019 
 

privind modificarea Anexelor 1, 2, 3, 4 din Hotărârea Consiliului Local nr.116/2017 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului 

Oraşului Tăşnad, cu modificările ulterioare 
 

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Analizând Referatul nr. 2418/2019 al Compartimentului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe, programe de 

dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul Consiliului Local al 

Oraşului Tăşnad; 

În baza prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4), precum şi ale art. 40 din Legea nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru       stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. a), ale alin. (3) lit. b), precum şi ale art. 45 

alin. (1) şi (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 

2007, cu modificările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1 – Se modifică anexa nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.116/2017 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 

Tășnad, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Se modifică anexa nr.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.116/2017 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 

Tășnad, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Se modifică anexa nr.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.116/2017 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 

Tășnad, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 – Se modifică anexa nr.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.116/2017 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 

Tășnad, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 – Se stabileşte indemnizaţia de şedinţă a consilierilor locali pentru participarea la 

şedinţele ordinare ale Consiliului Local al Oraşului Tăşnad şi ale comisiilor de specialitate, la un 

cuantum de 10 % din indemnizaţia lunară a Primarului Oraşului Tăşnad. 

Art. 6 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului 

Tăşnad. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

ING. PETRU KATONA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 


