
ROMÂNIA
                                      JUDETUL COVASNA
            CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 23/2023
privind stabilirea  salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul

contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul
propriu al Consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din
data  de  14 februarie  2023,  ședința  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea
consilierilor în funcție (16) din totalul de 17 consilieri.

Văzând  referatul  de  aprobare  al  primarului,  raportul  de  specialitate  al
compartimentului resurse umane, avizul comisiilor de specialitate pentru programe
de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public
și  privat  al  orașului,  servicii  publice  și  comerț,  juridică şi  pentru administraţia
publică  locală,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor
cetăţenilor,  cele religioase şi  alte drepturi,  precum și avizul  de legalitate dat de
secretarul general al orașului, 

Luând  în  considerare  Dispoziția  Primarului orașului  Covasna  nr.
378/2017 cu  privire  la  stabilirea  gradului   funcțiilor  publice  de  conducere  din
cadrul Primăriei orașului Covasna;

În acord cu:
-  Ordinul  Prefectului  Judeţului  Covasna nr.  237/23.10.2020 privind

constatarea  îndeplinirii  condiţiilor  legale  de  constituirea  a  Consiliului  Local  al
Oraşului Covasna, Judeţul Covasna;

-Prevederile art.1 alin (3), art.2 alin (1), lit. a), art.3 alin (1) și alin. (4), art.
6-art.8 alin (1), art.10, art.11, art. 12 alin. (1), art. 19, art. 25 alin. (1), art. 33 ale
Legii  nr.153/2017 lege  cadru  privind salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri
publici, cu modificările şi completările ulterioare;

-  art.  159,  art.  162 alin.  (3)  și  art.  164 din  Legea  nr.  53/2003 -  Codul
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

-  Nomenclatorului  funcţiilor  necesare  desfăşurării  activităţilor  specifice
fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia
funcţiilor care sunt prevăzute în anexa nr. VIII Cap. I Secțiunea. III, lit. A şi cap. II
Secțiunea.  IV  lit.  a),  b)  din  Legea-cadru  nr.  153/2017 privind  salarizarea
personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;

-  Structura funcţiilor  publice aprobate  prin hotărâri  ale  Consiliului  Local
Covasna;
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- H.G. nr. 1447 din 8 decembrie 2022 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată; 

-  Prevederile art.14,  art.16, art.17, art.20-23, art.  26 alin. (4)   din  Legea
nr.273/2006 privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

Luând  în  considerare  procesul-verbal,  încheiat  cu  ocazia  consultării
reprezentanților salariaților din cadrul Primăriei orașului Covasna privind salariile
de bază, înregistrat sub nr. 3823/10.02.2023;
          Ţinând seama de prevederile  Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă  pentru  elaborarea  actelor  normative,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

            În baza art. 129  alin.  (1)  și alin. (12 )  art. 139 alin. (1)  coroborat cu art. 5
pct. 33  ”ee”, art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din
O.U.G.  57/  2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

Cu votul “pentru” a 16 consilieri, “împotriva” a - consilieri,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 –  Începând cu data de 01.02.2023  se aprobă majorarea salariilor de
bază cu 10% pentru  funcţiile publice şi  contractuale  din cadrul aparatului de
specialitate al primarului orașului Covasna și în cadrul serviciilor publice aflate în
subordinea  Consiliului  Local  al  orașului  Covasna,  conform  anexelor  nr.1  și  2,
parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 – Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri,
astfel  încât,  împreună  cu  celelalte  elemente  ale  sistemului  de  salarizare  și  cu
indemnizațiile lunare acordate aleșilor locali, să se încadreze în fondurile aprobate
anual  de  la  bugetul  local  pentru  cheltuielile  de  personal, în  vederea  realizării
obiectivelor, programelor şi proiectelor stabilite.

Art. 3– La nivelul de competență stabilit, ordonatorii de credite vor emite
acte administrative individuale privind stabilirea salariului lunar cuvenit salariaților
din  subordine,  începând  cu  data  de  01.02.2023,  în  conformitate  cu  prevederile
prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (4) și art. 25 din Legea-
cadru nr.  153/2017 privind salarizarea personalului plătit  din fonduri publice cu
modificările şi completările ulterioare.



Art.  4–  Direcția  economică  se  va  ocupa  cu  aducerea  la  îndeplinire  a
obligației prevăzute la art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017, și anume: va publica la
sediul  propriu  şi  pe  pagina  proprie  de  internet,  în  datele  de  31  martie  şi  30
septembrie ale fiecărui an şi va menţine publicată, o listă a tuturor funcţiilor din
autoritate ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, lista urmând
să cuprindă toate informațiile cerute de lege.

Art.5 – Pe data intrării  în vigoare a prezentei  îşi  încetează aplicabilitatea
HCL nr. 112/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul
propriu al Consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia.

Art.  6 –  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  vor  ocupa
Primarul orașului Covasna şi inspectorul cu atribuții în domeniul resurselor umane. 
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