
ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL ZĂBALA                                            
NR. 2240/17.03.2020 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr 1 din Hotărârea Consiliului Local Zăbala 

nr.5/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zăbala 

începând cu 1 ianuarie 2020. 
 
Consiliul Local al Comunei Zăbala, judeţul Covasna,în şedinţa ordinară din data de 

.............martie 2020; 
 -Analizând Referat de aprobare al Primarului nr.2229/17.03.2020, asupra Proiectului de 
hotărâre privind modificarea anexei nr 1 din hotărârea Consiliului Local Zăbala nr 5/2020 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zăbala începând cu 1 ianuarie 2020, 
Raportul de specialitate întocmit de compartimentul resurse umane, prin care se propune 
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Zăbala începând cu data de 01 ianuarie 2020, precum și 
Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Zăbala; 
 În baza HG nr.935/13 Decembrie 2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară 
garantat în plată. 
 În baza prevederilor art.38 alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 
luna ianuarie 2020,  
 În temeiul,  art.129 din CodulAdministrativ 
 În temeiul,  art.196 din alin (1) lit. a din  CodulAdministrativ 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art.1 . -Se aprobă modificarea Anexei din hotărârea Consiliului Local Zăbala nr.5/2020 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zăbala începând cu 1 ianuarie 2020, 
conform anexei la prezenta hotărâre. 
 Art.2. – Restul articolelor din hotărârea Consiliului Local Zăbala nr.5/2020 privind 
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Zăbala începând cu 1 ianuarie 2020, rămân 
neschimbate. 
 
 Zăbala, …………martie 2020. 
 
               INIŢIATOR,                                                                   AVIZAT, 
               PRIMAR,                                                              SECRETAR GENERAL,  
            Fejér Levente                           Barabás Réka 


