
    

                                                                    ROMÂNIA                                   
                                                                            JUDEȚUL IALOMIȚA
                                                                             COMUNA SCÂNTEIA

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea HCL Scânteia nr. 6 din 29.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie", din

aparatul de specialitate al primarului comunei Scânteia

         Consiliul local al comunei Scânteia, județul Ialomița,
Având în vedere:
             Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cele ale Legii
nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, coroborat cu cele ale OUG nr. 1/2020;
           Examinând :

- raportul secretarului comunei Scânteia;
- referatul primarului comunei Scânteia;
- Avizul  comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

          In temeiul art. 129 alin. 2, lit. a), alin. 3, lit. c)  şi al art. 139 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă modificarea articolului 3 al hotărârii numărul 6 din 29 ianuarie 2019 privind
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii  publici și  personalul  contractual din cadrul  familiei
ocupaţionale "Administraţie", din aparatul de specialitate al primarului comunei Scânteia, după cum
urmează: 
“Art. 3.1  În anul 2020 salariile de bază ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din
cadrul familiei ocupaţionale Administraţie din aparatul de specialitate al primarului comunei Scânteia
se menţin la cel mult nivelul lunii decembrie 2019.
   Art. 3.2    În anul 2020 salariile de bază se determină prin înmulţirea coeficienţilor stabiliți pentru
fiecare funcție și grad / treaptă, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ale hotărârii, cu salariul de bază minim
brut pe ţară garantat în plată în anul 2019, respectiv 2080 lei.”

Art.2. Se aprobă modificarea poziţiilor nr. 3 şi 4 din Anexa nr. 2 la hotărârea numărul 6 din 29
ianuarie 2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual
din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie", din aparatul de specialitate al primarului comunei
Scânteia, după cum urmează: 

“coeficientul corespunzător va fi 1,073, rezultând un salariu de bază brut pentru gradaţia 0 la
01.01.2020 în cuantum de 2232 lei.”

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri  vor fi  aduse la îndeplinire de către primarul  comunei
Scânteia, secretarul comunei și inspectorul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Scânteia.

Art.4.  Prezenta  hotărâre  se  va  comunica  tuturor  persoanelor,  autorităților  și  instituțiilor
interesate de către secretarul comunei Scânteia.

   INIŢIATOR,                          

   PRIMAR,                                                                                                                         Secretar,
ILIE GEORGETA David Carmen Georgiana
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