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HOTĂRÂREA NR. 23/2021 

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Balșa nr. 3/2020 privind stabilirea salariilor de 

bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei 

Balșa, începând cu data de 01 ianuarie 2020 

 
Consiliul Local al comunei Balșa, județul Hunedoara, convocat în ședință ordinară, în data de 22 aprilie 2021; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balșa, nr. 2055/78/31.03.2021, la proiectul de hotărâre 

nr. 20/31.03.2021, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Balșa nr. 

3/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul 

de specialitate al primarului comunei Balșa, începând cu data de 01 ianuarie 2020, ca urmare a modificării 

organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Balșa prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Balșa nr. 16/31.03.2021; 

-  Procesul verbal de consultare nr. 539/31.03.2021, întocmit în urma consultării și a negocierii cu 

Reprezentantul Salariaților din cadrul Primăriei comunei Balșa; 

- Raportul Compartimentului administrativ financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Balșa, nr. 2055/79/31.03.2021 și Avizul favorabil nr. 2055/91/13.04.2020, al comisiei de 

specialitate nr. 1: agricultură, activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

muncă şi protecţie socială, din cadrul Consiliului Local al comunei Balşa; 

În conformitate cu prevederile art. 2, alin. (1), lit. a), art. 7, lit. a), art. 10, art. 11, alin. (1) și (2), art. 12, 

alin. (1) și ale Anexei nr. VIII - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE 

,,ADMINISTRAŢIE” din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, Parții a VI – a din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 – 

Codul Muncii, republicată, modificată şi completată ulterior, Hotărârii Guvernului nr. 4/2021, pentru 

stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 

Ținând seama de prevederile art. 7, alin. (4) și (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, a fost îndeplinită obligația autorităților administrației 

publice de a informa și de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative; 
În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), art. 139, alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 
    

HOTĂRĂŞTE: 
  

Art.1. Se completează pct. II. b) Funcții contractuale de execuție pe grade și trepte profesionale din 

anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Balșa nr. 3/2020 privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Balșa, 

începând cu data de 01 ianuarie 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara, Primarului comunei 

Balşa, Reprezentantul Salariaților din Primăria comunei Balșa, se aduce la cunoștinţă publică prin afișare. 

Balşa la, 22 aprilie 2021 

                                                                                                                           Contrasemnează, 

           Preşedinte de ședință                                                                               Secretar general,                                                                                                                                                                                                                               

                Murg Roman                                                                     Jr. Tătulea Silviu-Petru                                                                                                                            
                                         

 

 

 

 

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară din data de 22 aprilie 2021, sistem de vot 

liber, cu un număr de ...…..voturi ,,pentru”,.…..,,abţineri” şi........voturi ,,împotrivă”.  
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