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HOTĂRÂREA nr. 48 

Din 22.12.2022 
Privind aprobarea acordării indemnizației de instalare d-nei    – profesor de limba română la 

Școala Gimnazială Cozma 

 

 Consiliul local al comunei Cozma, întrunit în şedinţa ordinară de lucru din 22.12.2022, în 

exercitarea atribuțiilor legale;  
 Luând act de Raport de aprobare nr. 2155 din 21.11.2022 a Primarului și de Referatul de 

specialitate nr. 2155/1/21.11.2022 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;  

 Adresa înaintata de Școala Gimnazială Cozma înregistrata sub 93/17.01.2022, prin care 

solicită acordarea primei de instalare  pentru d-na       – încadrată professor de limba română, 

 Luând act de avizul Rapoartelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Cozma;  

 Cu respectarea prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 In conformitate cu:  

- art. 23 alin 1 din HG nr. 281/1993 cu privire la salarizarea în unitățile bugetare;  

- art. 105 din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale;  

- art. 76 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;  

 În temeiul art.129 alin.(2), lit.”d” și alin. (3), art. 7 lit.”a”, art. 196, alin.1 lit.”a” din O.UG. 

nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COZMA 

H o t ă r ă ş t e : 
 

 ART.1. Se aprobă acordarea indemnizației de instalare în cuantum de 3.879 lei d-nei 

domiciliată în comuna , sat , nr. jud. Mureș, încadrată ca professor de limba română la Școala 

Gimnazială Cozma. 

 

 ART.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează dl. contabil  

Lițiu Ovidiu Constantin si dna. director al Școlii Gimnaziale Cozma. 

 

 Art. 3  - Prezenta hotărâre se comunică la : 

           - Instituţia Prefectului judeţului Mureş 

           - Primarului comunei Cozma 

           - Școala Gimnazială Cozma 

           - Preşedintelui de şedinţă 

           - Dosarul instituţiei 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Cozma în ședința ordinară din 

22.12.2022,cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu un număr 

de 9 voturi pentru,....abțineri și ... împotrivă,din totalul de 9 consilieri locali in funcție și 9 consilieri 

locali prezenti la sedintă. 

 

Presedinte de sedinţă,                                                  Contrasemnează pentru legalitate 

Brașovean Ioan                                                   Secretarul general al  Comunei Cozma 

                                                                   Crăciun Adrian  

                                                   

 

 

 

  


