
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 10 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 5 
Voturi pentru: 10  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 

ROMÂNIA         
JUD. SATU MARE        
ORAŞUL TĂŞNAD             
CONSILIUL LOCAL                 
 

HOTĂRÂREA Nr. 206 
din data de 12 decembrie 2022 

 

pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad 
nr. 178/2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de 

specialitate al Primarului Orașului Tășnad, începând cu data de 1 ianuarie 2022 
 
Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 

extraordinară, convocată de îndată, în data de 12 decembrie 2022; 
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 

nr. 38058/12.12.2022; 
Analizând Referatul nr. 37176/29.11.2022 al Compartimentului Resurse Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad; 
 Având în vedere Raportul Serviciului Financiar – Contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 38059/12.12.2022 şi Avizul 
Comisiei pentru buget, finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de 
servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
175/12.12.2022; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 196/29.11.2022 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 
59/2022 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate 
al Primarului Orașului Tășnad și al serviciilor din subordinea Consiliului Local al orașului 
Tășnad; 
 Având în vedere Procesul-verbal având nr. de înregistrare 14/12.12.2022 din partea 
Sindicatului „Pro Lex” și nr. 38057/12.12.2022 din partea Primarului orașului Tășnad cu 
privire la negocierea salariului pentru postul de Administrator public. 
 În baza Hotărârii Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie 2022; 
 În baza prevederilor art. 164 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4), art. 38 alin. (2) lit. b) și c) precum şi ale 
art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 212 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. a), ale alin. (3) lit. c), precum şi ale 
art. 139 alin. (1) şi (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 



        
 

Art. 1 – Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Local al Orașului Tășnad nr. 178/2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 
din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Tășnad, începând cu data de 1 ianuarie 
2022 – Posturi contractuale de conducere, după cum urmează:  

 
 

Nr. 
Crt. 

Funcţia Nivelul 
studiilor 

Salariul 
de 

bază 

Coeficient Salariul 
de 

bază 

Coeficient 

   Grad I Grad II 
2 Administrator 

public 
S 11475 4,5000 11475 4,5000 

 
Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

Oraşului Tăşnad. 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 
PROF. SOFIA RUFF 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


