
     R O  M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA SALCIOARA  

CONSILIUL LOCAL  

 

H O T A R A RE 

 

Privind modificareaAnexei 2 la  H.C.L  nr.  11 /31.01.2018 a  Consiliului local Salcioara, 

judetul Dambovita  privind stabilirea salariilor de baza ce se vor acorda functionarilor 

publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate  

al Primarului comunei Salcioara  

 

 

 Consiliul local al comunei Salcioara judetul Dambovita, intrunit in sedinta ordinara 

astazi  31.01.2023 

             Avand in vedere: 

-  Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Salcioara  judetul Dambovita, inregistrat 

sub nr.5   din data de 9.01.2023 

-    Referatul  de aprobare  nr. 382 /16.01.2023 al Primarului comunei Salcioara , judetul 

Dambovita; 

- Hotararea nr.11 /31.01.2018 a  Consiliului local Salcioara , judetul Dambovita  privind 

stabilirea salariilor de baza ce se vor acorda functionarilor publici si personalului contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Salcioara ; 

-   Raportul de specialitate inregistrat sub numarul 383/16.01.2023,intocmit de secretarul 

localitatii si compartimentul compartimentul contabilitate – resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului ,: 

- Prevederile art. 6 , art. 11 alin. (1) - (4),  art. 12 alin. (1)  si cele ale art. 25 din Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, actualizata, cu 

modificarile si completarile ulterioarae , 

- Raportul favorabil de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 

Salcioara ; 

- În temeiul prevederilor 129 alin.2. lit.a, alin.3, lit.c, art.136, alin.1 și art.139 alin.1 si art 

196 alin .1lit.a din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

H O T A R A S T E 

 

 

            Art.1.- Se  modifica Anexa 2 la  H.C.L  nr.  11 /31.01.2018 a  Consiliului local 

Salcioara, judetul Dambovita  privind stabilirea salariilor de baza ce se vor acorda 

functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Salcioara  

in conformitate  cu prevederile  art. 11 din Legea nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului 

platit din functii publice, se  stabilesc urmatorii coeficientii de salarizare  pentru personal 

contractual din cadrul familiei ocupationale “ Administratie”, consorm anexei la prezenta 

hotarare. 



 

         Art. 2 – Pe viitor actualizarea salariilor de baza aferente personalului nominalizat la art.1, se 

va face odata cu modificarea salariul de baza minim brut  pe tara garantat in plata, conform 

prevederilor  articolului1 

 

        Art.3. – Potrivit art..1 Primarul comunei Salcioara , judetul Dambovita  va stabili prin 

dispozitie salariul lunar al personalului nominalizat la art.1, cu respectarea prevederilor art.25 din 

Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, actualizata. 

 

 

 

 

 

         Art.4.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul comunei in calitatea 

sa de ordonator principal si compartimentul  contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Salcioara , iar secretarul general al comunei pentru  comunicare. 

 

        Hotararea a fost adoptata  cu  voturi  12, pentru” , cu 0 voturi  ,, impotriva”, cu 0 

voturi ,, abtinere”, consilieri in functie 13, din care prezenti  11. 
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  CONTRASEMNEAZA  PENTRU    LEGALITATE  

 

          SECRETAR GENERAL COMUNA 


