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PROIECT   DE HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea modificarii art. 5 din 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 

 
Primarul comunei  Cozma , Judeţul  Mureş  

Avand în vedere: 

- Expunerea de motive nr.  1975/04.10.2018,  

- Raportul de specialitate nr. 1975/1/04.10.2018, prin care se propune spre  aprobare  

Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii art. 5 din 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 

 

  În conformitate cu: 

  - prevederile art.40 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) art. 51, alin 5, 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 aproba modificarea art. 5 din 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: 

 - La art.5  din hotarare care prevede: nivelul indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilieri 

locali din cadrul Consiliului local Cozma pentru participare la numarul maxim de sedinte este de 

5% din indemnizatia primarului se modifică în .....; 

(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,  

 

INITIATOR 

Primar 

Ormenisan Petru 
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     Nr.1975/04.10.2018 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

  

la Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii art. 5 din 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 

  

 

 
Avand in vedere discutiile avute in cadrul sedintelor de Consiliu local al comunei Cozma, prin 

care Consiliul local a solicitat introducerea pe ordinea de zi, in cadrul unei sedinte ulterioare, a 

proiectului de hotarare privind modificarea art. 5 din 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, spre a fi dezbatut si analizat de catre Consiliul local. 

Tinand cont de prevederile art. 40 din legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice 

  Luand in considerare cele prezentate mai sus, propunem spre dezbatere si analiza, aprobarea 

modificarii art. 5 din 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 

  

  

 

      

 

PRIMAR, 

ORMENIŞAN PETRU 

 

 

 

  



       ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA COZMA 

Localitatea Cozma, str. Principală nr. 41 

E-mail: cozma@cjmures.ro, Tel./Fax. 0265-349456/0265-349.402 

Cod.547170 

     Nr.19751//04.10.2018 

 

 

Raport 

  

la Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii art. 5 din 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 

  

 
Avand in vedere legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice care 

prevede  la Capitolul IV- Dispozitii tranzitorii si finale ca: 

Indemnizatiile consilierilor locali si consilierilor judeteni 

   Art. 40. - Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 31 decembrie 2021, 

indemnizatia maxima lunara de care beneficiaza consilierii pentru participarea la numarul maxim de 

sedinte este de pana la 10% din indemnizatia lunara a primarului, presedintelui consiliului judetean 

sau primarului general al municipiului Bucuresti, dupa caz, exclusiv majorarile prevazute la art. 16 

alin. (2). 

Tinand cont de  discutiile avute in cadrul sedintelor de Consiliu local al comunei Cozma, prin 

care Consiliul local a solicitat introducerea pe ordinea de zi, in cadrul unei sedinte ulterioare, a 

proiectului de hotarare privind modificarea art. 5 din 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, spre a fi dezbatut si analizat de catre Consiliul local. 

  Transmitem  spre dezbatere si analiza, aprobarea modificarii art. 5 din 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 

  

  

 

      

Secretar UAT 

Craciun Adrian 
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