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Hotarârea nr. 38/31.07.2017  privind stabilirea salariilor de 
baza pentru functionarii publici si personalul contractual  din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bixad, 
Judetul Satu Mare 
Consiliul Local  Bixad,  

Având în vedere,  
a)art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
 b)art.8, art.15, art.16 alin.2, art.19, art.25, art.36 alin. 1 si 2 , Anexa nr. 
VIII, cap. I, lit. A pct.III, lit.B art.1 si cap.II lit.A pct.IV, lit.I. art.1 din 
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publice  
c) H.G.  Nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara 
garantat in plata, 
d) ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
În temeiul  art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a), alin.9), art. 45 alin. 
(1), art. 63 alin. (1) lit. c),  precum şi ale art.115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

luând act de: 
a)Expunerea de motive prezentata de către PRIMARUL COMUNEI  
BIXAD, în calitatea sa de inițiator,   
 
b)Raportul aparatului de specialitate al primarului,  avizul favorabil al 
Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Bixad,  
 
d)Cuantumul indemnizatiei viceprimarului Comunei Bixad determinat 
conform art.13 din Legea nr. 153/2017 care este de 5800 lei 

Hotaraste 
Art. 1. Incepand cu data de 01.07.2017 se stabilesc salariile de baza  
pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului 



de specialitate al Primarului Comunei Bixad, conform anexelor, care fac 
parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 
primarul COMUNEI Bixad, prin aparatul de specialitate.  
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului,  
PRIMARULUI COMUNEI Bixad, contabilului primariei și Prefectului 
Județului SATU MARE și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la 
sediul primăriei, precum și pe pagina de internet a primariei.  

 
Bixad: 31.07.2017 

 
Preşedinte de şedinţă,   
consilier,                                                                                  Avizat ,                
Vasile MOLDOVAN                                                              Secretar U.A.T.  ,    

                                                                                Mioara COJOCARU      

 
 
 
 
 
 
 
Total consilieri locali=15 
Prezenti =14 
Pentru=14 
Impotriva=0 
Abtineri=0 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


