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H O T A R A R E 

privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Bezdead, judetul Dambovita 

 

               Consiliul local al comunei Bezdead, judetul Dambovita, intrunit in sedinta ordinara 

din data de 30.01.2020 

 

             Avand in vedere: 

- Raportul compartimentului de specialitate, inregistrat la nr. 262/13.01.2020. 

- H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in 

plata. 

- O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative; 

- Prevederile art. 45 din Legea nr. 5/2020  a bugetului de stat pe anul 2020 

- Prevederile art. 36, alin (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri 

în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea 

unor acte normative și prorogarea unor termene. 

- Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice. 

- Prevederile O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. ,,a”, și art. 196, alin. (1), lit. ,,a” din Ordonanța de 

urgență nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul Administrativ. 

 

H O T A R A S T E        

              

             Art. 1.  (1) Incepand cu 01. 01. 2020 se stabilesc salariile de baza pentru personalul 

platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bezdead, judetul Dambovita, functionari publici si personal contractual conform Anexei care 

face parte integranta din prezenta. 

                        (2) Ordonatorul principal de credite va stabili, prin dispozitie, salariile de baza 

lunare, sporurile, alte drepturi salariale in bani si in natura prevazute de lege, cu incadrarea in 

prevederile bugetare anuale.  

             Art. 2. Cu inregistrarea, transmiterea si aducerea la cunostinta publica a hotararii ce 

se va adopta se obliga secretarul comunei iar ducerea la indeplinire se va face de catre 

primarul comunei si doamna Vlad Magdalena, consilier (contabil).  
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