
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

                   

HOTĂRÂRE 

Nr.7 /29.01.2020 

privind stabilirea salariilor de bază pentru  personalul contractual din  

 cadrul Serviciul Public de Salubrizare 

 

Consiliul Local al comunei Helegiu, județul Bacau, întrunit în ședința ordinară in 

data de 29.01.2020;  

Având în vedere: 

 - Referfatul de aprobarea al inițiatorului înregistrată cu nr. 97/09.01.2020; 

 - Raportul compartimentului de  specialitate nr. 99/09.01.2020  

-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Helegiu, 

judetul Bacau nr. 672/28.01.2020; 

- Prevederile art. 1 al H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară 

garantat în plată; 

 - Prevederile art. 11, art. 13, alin. (1) , art 18  şi art. 38, alin. 2, lit. b) din Legea- nr. 

153 /2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- Prevederile  OUG 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea 

și completarea unor acte normative; 

- Prevedrile OUG nr. 8/2009  privind acordarea tichetelor de vacanță  aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și de indemnizația de hrană prevăzută la art. 18 din Legea-cadru 

nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare si ale  art. 36 alin. (1) din 

OUG nr. 114/2018; 

- Tinand cont de procesul- verbal inregistrat sub nr.476/20.01.2020, din care rezulta 

îndeplinirea conditiei de consultare salariatilor , cu privire la stabilirea salariilor; 

 -Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi lit. d), alin. (7) , pct. 12) şi 14), art. 212, alin. 

(2) și alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; art.45 alin. (1) şi 

alin. (2), lit. a); 

În temeiul  art.196 alin.(1) lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ  

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. Incepand cu 01.01.2020 se stabilesc  salariile de bază pentru pentru personalul 

contractual din cadrul Serviciului Public de Salubrizare din  subordinea  Consiliului 

Local Helegiu conform anexei  la prezenta hotărâre, care fac parte integrantă din 

aceasta hotarare. 



Art.2 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada 

de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%. 

 

Art.3 Incepand cu 01.01.2020 se mentine acordarea  indemnizatiei de hrana la nivelul 

linii decembrie 2019, respectiv 347 lei,  pentru timpul efectiv lucrat, personalului 

contractual din cadrul Serviciului Public de Salubrizare Helegiu;  

 

Art.4  Incepand cu 01.01.2020 se mentine acordarea  vaucerelor  de vacanta, la 

nivelul anului 2019,  in valaoare de 1450 ,  personalului contractual din cadrul 

Serviciului Public de Salubrizare Helegiu. 

 

Art. 5 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotatarari, in conditiile legii, se 

insarcineaza Serviciului Public de Salubrizare  prin emiterea de dispozitii individuale 

pentru stabilirea salariului de baza lunar . 

 

Art. 6 - Începând cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice alte 

prevederi contrare. 

 

Art. 7 - Prezenta hotarare se afişeaza pe site-ul Primariei Comunei Helegiu, la panoul 

de afisaj si se comunica, în condiţiile legii: Prefectului Judetului Bacau, Primarului 

comunei Helegiu, Serviciului Public De Salubrizare; 

 

 

Președinte de ședință,                                                      Contrasemnează,                                    

 Bodea Constantin                                              Secretarul general al comunei, 

                                                                       Mariana Spiridon 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

Adoptata  cu: 

15 voturi « pentru » 

0 voturi « impotriva » 

0 voturi « abtineri » 

15 consilieri prezenti 

15 consilieri validati 


