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ROMÂNIA  

JUDEŢUL SĂLAJ                               

COMUNA CRASNA      

CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr.129.  
Din data de 22.12.2022. 

pentru aprobarea completării Hotărârii consiliului local nr.6/23.01.2020 privind stabilirea 

salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaționale ”Administrație” din primăria Crasna și din serviciile publice din subordinea 

consiliului local 

 

Consiliul local al comunei Crasna, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a primarului cu nr.11703/20.12.2022, Raportul compartimentului de 

specialitate cu nr.11709/20.12.2022, Avizul comisiei de specialitate; 

-  Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

- Prevederile Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.53/19.11.2020 privind  

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului local al comunei 

Crasna; 

Luând în considerare: 

- Prevederile art.2 alin.(1) lit.a), alin(3), art.8 alin(1), art.10 alin.(1), art.11, art.12 alin.(1) 

art.38 alin.(1) și alin(2) lit.b) și Anexa nr.VIII, Capitolul I, lit.A, pct.III lit.a) și b), capitolul 

II, lit.A, pct.IV din Legea nr.153/2017 - Legea-Cadru privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi lit. d), art. 212, alin. (2) și alin.(3) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

  În temeiul  art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE:  
 

Art.I.  Se aprobă completarea Hotărârii consiliului local nr.6/23.01.2020 privind stabilirea 

salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaționale ”Administrație” din primăria Crasna și din serviciile publice din subordinea consiliului 

local, după cum urmează: 

a) După art.1, se introduce un nou articol 11, care va avea următorul cuprins: 

” Art.11.Salariile de bază aferente funcțiilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, se 

determină prin înmulțirea coeficienților prevăzuți pentru fiecare funcție cu salariul de bază minim 

brut pe țară, garantat în plată în vigoare.” 

b) Se abrogă punctul III din anexa nr.1 la HCL nr.6/23.01.2020. 

 Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Crasna. 

Art.III. Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei; 

- Compartimentul buget-contabilitate-resurse umane. 

- Monitorul oficial local; 

- Dosar şedinţă. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                             Contrasemnează, 

    SZASZ FERENC                                           Secretarul general al comunei 

                                       Lazar Veturia 


