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HOTĂRÂREA NR. 31 

Din 29.06.2018 

  

privind aprobarea modificării Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.21/31.07.2017 privind 

modul de stabilire a salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile de specialitate din 

cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cozma şi din serviciile publice din 

subordinea acestuia 

 

 
Consiliul local al comunei  Cozma , Judeţul  Mureş , întrunit în sedinţă ordinară 

 

Avand în vedere: 

- Expunerea de motive nr.  1140/10.05.2018,  

- Raportul de specialitate nr. 1140/1/10.05.2018, prin care se propune spre  aprobare  

Proiectul de hotarare privind aprobarea modificării Anexei 1 la Hotărârea Consiliului 

Local nr.21/31.07.2017 privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru funcţiile 

publice şi funcţiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Cozma şi din serviciile publice din subordinea acestuia  

- Procesul Verbal încheiat în data de 10.05.2018,  

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 

  În conformitate cu: 

  - prevederile art. 11 , alin. 1 şi alin. 4,  din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice 
  - prevederile art.7 alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 

  În temeiul art. 36 alin.(1), alin.(2) lit. a,  şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, legea administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. Se modifică Anexa 1 din hotărârea Consiliului Local nr. 21 din data de 31.07.2017 

privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile de specialitate 

din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cozma şi din serviciile publice din 

subordinea acestuia, după cum urmează: 

(1) - La crt. 3 din grila pentru funcţii publice de conducere, secretar coeficientul de ierarhizare de 2.8 se 

modifică în 3; 

- La crt. 4 din grila pentru funcţii publice de execuţie ,Consilier asist.cls.1 coeficientul de 

ierarhizare de 2.1 se modifică în 2,39; 

- La crt. 5 din grila pentru funcţii publice de execuţie, Referent asistent coeficientul de ierarhizare 

de 1,7 se modifică în 1,96; 

 

  



- La crt. 6 din grila pentru funcţii publice de execuţie, Referent asistent coeficientul de ierarhizare 

de 1,7 se modifică în 1,96; 

- La crt. 7 din grila pentru funcţii publice de execuţie, Referent asistent coeficientul de ierarhizare 

de 1,5 se modifică în 1,73; 

- La crt. 8 din grila pentru funcţii publice de execuţie, Referent principal coeficientul de 

ierarhizare de 1,7 se modifică în 2,16;  Conform anexei la prezenta hotărâre 

(1) Celelalte prevederi  din cadrul H.C.L. 21, din data de 31.07.2017 râmân neschimbate 

 

Art.2.Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de primarul comunei Cozma dl. 

Ormenișan Petru,  
 

   Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Mureş,  

- Primarului Comunei Cozma  

        -     Dosarul instituţiei 

           -    Se aduce la cunoştiinţa publică prin Afisare, site-ul Primariei,  

 

 

 Presedinte de sedinţă,                                                          Contrasemnează pentru legalitate 

   Gălăţan Vasile                                                                        Secretarul Comunei Cozma 

                                                                                 Crăciun Adrian  

 

 

 

 


