HOTĂRÂRE
pentru stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază ale unor angajați ai
Teatrului de Păpuși ”Puck” pentru anul 2021, cuprinși în Decizia civilă nr.
365/A/2020 a Curții de Apel Cluj pronunțată în Dosar nr. 852/117/2019

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 166 din 26.01.2021
pentru stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază ale unor angajați ai
Teatrului de Păpuși Puck pentru anul 2021 cuprinși în Decizia civilă nr. 365/A/2020
a Curții de Apel Cluj pronunțată în Dosar nr. 852/117/2019, propus de Preşedintele
Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare
cu nr. 2993/2021; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 2992/2021 şi Avizul
cu nr. 2992 din 28.01.2021 adoptat de Comisia de specialitate nr. 1, în conformitate cu
art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 172/2020 privind
punerea în aplicare a Deciziei civile nr. 365/A/2020 a Curții de Apel Cluj, pronunțată
în Dosarul nr. 852/117/2019;
Luând în considerare prevederile art. 123 – 140 și ale art. 142 -156 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020;
În conformitate cu prevederile:
➢ art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
➢ art. 3 alin. (1) și (4) și ale art. 11 din Legea-cadru privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, cu modificările şi
completările ulterioare;
➢ art. 13, ale art. 20 alin. (1) lit. b), ale art. 23 alin. (2) lit. b) și ale art. 57 din Legea
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și copletările
ulterioare;
➢ art. 1 pct. 1, ale art. 2, ale art. 3 pct. 12 și 16, ale art. 4 și ale art. 16 din Legea
responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările și completările
ulterioare;
➢ Hotărârii Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată nr. 4/2021;
În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
hotărăşte:
Art. 1. Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (3) din Hotărârea Consiliului
Județean Cluj nr. 172/2020 privind punerea în aplicare a Deciziei civile nr. 365/A/2020
a Curții de Apel Cluj, pronunțată în dosarul nr. 852/117/2019, pentru anul 2021
cuantumul brut al salariilor de bază pentru doamnele Groza Adriana, Todea Eugenia,
Florea Carmen Alina și Delean Augusta și domnul Pop Flaviu, angajați ai Teatrului de
Păpuși ”Puck”, se menţine la acelaşi nivel cu cel acordat în luna decembrie 2020 în
măsura în care personalul în cauză ocupă aceeaşi funcţie și îşi desfăşoară activitatea
în aceleaşi condiții.
Art. 2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
Președintele Consiliului Județean Cluj, prin Teatrul de Păpuși ”Puck”.

Art. 3. Secretarul General al Județului Cluj/Teatrul de Păpuși ”Puck” are
obligația comunicării prezentei hotărâri către doamnele Groza Adriana, Todea
Eugenia, Florea Carmen Alina și Delean Augusta și domnul Pop Flaviu, angajați ai
Teatrului de Păpuși ”Puck”.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finanţe,
Resurse Umane; Teatrului de Păpuși ”Puck”; Sindicatului „Cenușereasa”, precum şi
Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul
Consiliului Judeţean Cluj, precum şi pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

PREŞEDINTE,
Alin Tișe

Nr. 17 din 28 ianuarie 2021

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Simona Gaci

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi “pentru” și o ”abținere”, fiind astfel respectate
prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.

