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 HOTARAREA NR.4 
DIN 31.01.2020 

 
Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul 

contractual din  cadrul familiei ocupationale “Administratie”din aparatul  de 
specialitate al primarului si din serviciile publice din subordinea Consiliului Local, al 

comunei Casin, judetul Bacau, incepand cu luna ianuarie 2020 
 
          Consiliul local al comunei Casin, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din data 
de 31.01.2020 la care participa un numar de 13 consilieri locali din cei 13 in functie, luand 
in dezbatere; 
           Referatul de aprobare al primarului comunei nr.634/28.01.2020; 
           Raportul de specialitate al dnei Ghiba Doina, inspector superior in cadrul 
compartimentului buget, contabilitate, venituri si achizitii publice;  
           Procesul-verbal nr.627/28.01.2020 incheiat cu prilejul consultarii reprezentantului 
salariatilor din Primaria comunei Casin - dna.Ticuleanu Luminita si dl.Tudorache Ioan; 
           In conformitate cu prevederile art.11 si art.38 alin.3 lit.e din Legea-cadru privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice nr.153/2017 , Art.I punctul 12 si 15 din 
OUG nr.1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea 
unor acte normative si a art.1 alin.2 din OUG nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de 
vacanta ; 

In temeiul art.129 alin.12, art.133 - 140 si art.196 alin.1 lit.a din Codul administrativ 
 

HOTARASTE  
 

           Art.1 – (1) Incepand cu luna ianuarie 2020 , salariile de baza aferente functiilor din 
cadrul familiei ocupationale “Administratie” din aparatul de specialitate al primarului si din 
serviciile publice din subordinea Consiliului Local al comunei Casin, judetul Bacau, se 
mentin la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019. 

(2) Cu aceeasi data se acorda indemnizatia de hrana personalului din cadrul primariei, 
in cuantum de 347 lei/luna/persoana, proportional cu zilele lucrate in luna anterioara si 
vouchere de vacanta in cuantum de 1450 lei/persoana. 

Art.2 - Drepturile salariale ale personalului din cadrul primariei,  se stabilesc prin  
dispozitie a primarului comunei Casin, judetul Bacau. 



   

 
 

           Art.3 – (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza, a 
sporurilor, a cresterilor salariale, a premiilor si a altor drepturi care se acorda, este de 
competenta ordonatorului de credite. 
           (2) Contestatia poate fi depusa in termen de 20 de zile  calendaristice de la data 
comunicarii actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului 
de credite. 
           (3) Ordonatorul de credite solutioneaza contestatiile in termen de 30 de zile 
calendaristice. 
           (4) Impotriva modului de solutionare a contestatiei persoana nemultumita se poate 
adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti 
competente potrivit legii, in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii 
solutionarii contestatiei. Instanta se pronunta de urgenta si cu precadere. 
           Art.4 – Secretarul General al comunei va comunica prezenta hotarare primarului 
comunei Casin, compartimentului buget, contabilitate, venituri si achizitii publice, 
personalului incadrat in cadrul primariei si Prefectului Judetului Bacau si va fi adusa la 
cunostinta publica prin afisare la sediul institutiei, precum si pe site-ul primariei. 
 
 
 
     PRESEDINTE DE SEDINTA,                                   CONTRASEMNEAZA, 
     SBARCEA GHEORGHE                      SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                                  POPESCU MONICA – FLORINELA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi „pentru”, 0  voturi „impotriva”, 0 ”abtineri”. 
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