
           ROMÂNIA 

  JUDEŢUL COVASNA 

      COMUNA OZUN 

   CONSILIUL LOCAL     

Modul de difuzare: 

- 1 ex. la dosarul hotărâri 

- 1 ex. Primarul comunei Ozun 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 

- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 

HOTĂRÂREA NR. 132/2022 

 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual 

din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Ozun, respectiv al Poliției Locale 

Ozun, pentru anul 2023 

 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12824/19.12.2022 al Biroului financiar 

contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun;  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12825/19.12.2022  al primarului comunei Ozun, 

d-na Bordás Enikő; 

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

al comunei Ozun; 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1)-(4), art. 12 alin. (2) și art. 13 din Legea-cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile O.U.G nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

ART. 1. –  Se stabilește pentru anul 2023 coeficienţii de ierarhizare şi salariile de bază 

pentru funcțiile publice din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Ozun, conform 

anexei nr. 1. 

ART. 2. – Se stabilește pentru anul 2023 coeficienţii de ierarhizare şi salariile de bază 

pentru personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Ozun, 

conform anexei nr. 2. 

ART. 3. – Se stabilește pentru anul 2023 coeficienţii de ierarhizare şi salariile de bază 

pentru funcțiile publice din cadrul Poliției Locale Ozun, conform anexei nr. 3. 

ART. 4. – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 ART. 5. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Ozun şi Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei 

comunei Ozun. 

 

 Ozun, la 21 decembrie 2022. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ 

            BORDÁS ÉVA                              SECRETAR GENERAL 

            BARTALIS FRUZSINA 

 

 

 


