
 
ROMANIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

ORASUL TAUTII MAGHERAUS 

CONSILIUL  LOCAL 

 

H O T Ă R Â R EA 

Nr. 15 din 31.01.2023 

 

privind stabilirea coeficienților de salarizare și a salariului de bază la gradația 0, pentru  

funcționarii publici și personalul contractual ce fac parte din familia ocupațională 

„Administrație”, din aparatul de specialitate al Primarului orașului Tăuții-Măgheăuș  

 

 

 Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 963/25.01.2023 al Primarului orașului Tăuții-Măgherăuș  

 Raportul de specialitate nr. 932/25.01.2023 întocmit de Compartimentul Resurse umane  

 Raportul de specialitate nr. 898/20.01.2023 întocmit de Serviciul financiar contabil 

 Procesul verbal de negociere nr. 9/25.01.2023 încheiat între reprezentanții Sindicatului din 

Administratie și ordonatorul principal de credite privind stabilirea coeficienților de salarizare și a 

salariului de bază la gradația 0, pentru  funcționarii publici și personalul contractual ce fac parte din 

familia ocupațională „Administrație”, din aparatul de specialitate al Primarului orașului Tăuții-

Măgheăuș pentru anul 2023;  

 Art.I alin. (4) și (7) din OUG 168/2022 privind unele măsuri fiscal - bugetare, prorogarea 

unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  

 HG 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată care 

stabilește începând cu data de 1 ianuarie 2023 salariul minim brut pe țară garantat în plată 

 

În baza prevederilor art.11 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fondurile publice; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (12) si art. 196 alin (1) lit. a) din Codul administrativ 

 

 Consiliul Local Tautii-Magheraus adoptă prezenta: 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă coeficienții de salarizare și salariile de bază la gradatia 0, conform 

Anexei la prezenta hotătâre. 

(2) Stabilirea salariilor lunare individuale pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din aparatul de specialitate al Primarului orașului Tăuții-Măgherăuș, se realizează de 

către Primarul orașului Tăuții-Măgherăuș, prin dispoziții individuale, înmulțind coeficienții 

prevăzuți în Anexa la prezenta hotărâre cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată și 

respectând prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 2. Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, 

inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de 

credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. 

Art. 3.  Anexa 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 



 

Art. 4. La data intrarii în vigoare a prezentei, își încetează aplicabilitatea Hotărârea 

Consiliului Local nr. 44/2022 privind stabilirea coeficienților și a salariilor de bază la gradația 0, 

pentru funcționarii publici și personalul contractual ce fac parte din familia ocupațională 

„Administrație”, din aparatul de specialitate al Primarului orașului Tăuții-Măgherăuș. 

 Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului         

D-nul Marinescu Dumitru prin serviciile de specialitate.  

Art. 6. Prezenta se comunica la:  

- Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş;  

- Primarul oraşului  

- Compartiment Resurse umane, Serviciul Financiar Contabil 

- Se aduce la cunostinta publica prin afişare. 

 

 

     

 

 
                                                                 Președinte de ședință, 

                                                              Miholca Anamaria - Cecilia 

                  

  

 

 

       

 

                                                                                                                                                   

                                                                                       Contrasemnează Secretar general, 

                                                                                                                            Bîndilă Călin-Ioan 

 

 

 

 

 

 

Au fost prezenti 14 consilieri din 15 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr.15 din 31.01.2023 

5ex.CL/BCI 

 


