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H O T Ă R Â R E A  Nr. 11 
Din 19.02. 2020 

 
Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice si contractuale din aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi si serviciile publice fără personalitate 
juridică din subordinea Consiliului Local al Comunei Ivești, judeţul Galaţi 

Inițiator: Hamza Cornel, primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:  931/17.02.2020 

 
Consiliul Local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, județul Galați, întrunit în şedința ordinară 

în data de 19.02.2020; 
Având în vedere Expunerea de motive a domnului Hamza Cornel, Primarul comunei 

Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 931/17.02.2020; 
Având în vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, inregistrat sub 
nr.956/18.02.2020; 

Având în vedere Raportul cuprinzând avizul favorabil ale Comisiei de specialitate nr. 1, 
pentru agricultură şi activităţi economico-financiare; 
 Având in vedere prevederile art. 129 alin.(1), alin. (3) lit.„c” din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

Având în vedere prevederile art. 159-165 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 11 din  Legea cadru nr. 153 din 28 iunie 2017, privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art.1 din H.G.R.nr.935/2019, pentru stabilirea salariului de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

Având în vedere prevederile art.45 din Legea nr.5/2020, a bugetului de stat pe anul 
2020; 

În baza art.139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, 
privind Codul administrativ; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Începând cu data de 01.01.2020, salariile de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al 
Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, și serviciile publice fără personalitate juridică din 
subordinea Consiliului Local al Comunei Ivești, judeţul Galaţi, se stabilesc prin înmulțirea 
coeficienților aprobați prin HCL nr.55 din data de 28.07.2017, cu salariul de bază minim brut pe 
țară garantat în plată stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.935/2019. 
 



Art.2.- Se aprobă acordarea altor drepturi salariale, în condițiile legii, după cum 
urmează:  

- majorarea cu 10% a salariului de bază pentru personalul care exercită activitatea de 
control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acestei activități; 

- majorarea cu 25% a indemnizației lunare a primarului/viceprimarului pentru 
implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile. 

 
Art.3.- Drepturile salariale ale personalului din aparatul de specialitate al Primarului 

comunei Iveşti, judeţul Galaţi, și din serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea 
Consiliului Local al Comunei Ivești, judeţul Galaţi, se stabilesc începând cu data de 01.01.2020 
prin Dispoziție a Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, potrivit art. 1 din prezenta hotărâre. 

 
Art. 4 – Indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali ai comunei 

Iveşti, judetul Galați pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de până la 10% din 
indemnizaţia lunară a primarului, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2). 

 
 Art. 5 - Începând   cu   data    prezentei    hotărâri    își  încetează  aplicabilitatea orice  
alte prevederi  contrare. 
 
 Art. 6- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta 
hotărâre celor interesați. 
 
  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Humă Mihai     Toma Zanfirica  
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  16 

Număr voturi înregistrate: Pentru= 15 ;  Împotrivă = 1;  Abţineri = 0 

 


