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<tin datA de 28 ianuarie 2o22
Privind: stabilirea
contractutl din cudrul

de bazii pentru funclionarili publici Si per,sonalul
ui de specialitole al primarului comunei Tudor
u,

Iniliator: Gheorghe Costel,
Nr. si data depuneri proiectului

judelul Galali

comunei Tudor Vladimirescu, judeful Gala{i;
hotirAre 415117.01.2022!.

:

Consiliul Local al
unei Tudor Vladimirescu, judelul Gala{i intrunit in
Eedinfa ordinari in data de 28.0 .2022;
Avdnd in vedere:
referatul de

raportul de
compartirnentului
comunei Tudor

prevederile art. I
13012021 privind
completarea unor

a inif iatorului inregistrat la nr.

4

15

I 17 .0

1.2022;

tate intocmit de Piciu Cdt6lina, inspector in cadrul
resort din aparatul de specialitate al primarului

(1)

inregistrat la nr.

41 6l 17

.01.2022;

9i alin. (5) din Ordonanfa de Urgen{6 nr.
le masuri fiscal-bugetare qi pentru modificarea qi

normative;
HCL nr. 8 din 2 01.2021 privind stabilirea salariilor de bazi pentru
funclionarii public gi personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al
ui comunei Tudor Vladim.irescu, judeful Gala{i.
prevederile art. I I
LEGEA-CADRU nr. 15312017 privind salarizarea
personalului pl5tit din fonduri publice cu completdrile qi modificSrile
ulterioare;
In temeiul prevederilor
129, alin. (1a) 9i art. 196, alin. (1), lit. a) privind
Codul adrninistrativ cu modif-r
e qi complet6rile ulterioare;

-

oTARA$TE:
Art. I

- Incepand cu 01.

1..2022 salariile de bazd pentru func(ionarii publici

qi

personalul contractual din cadrul aparatului de
Vladimirescu, judelul Galati, se men[in la nivelul lunii
Art. 2 -Nomenclatorul funcliilor din cadrul
primarului, precum gi ierarhia acestora sunt cele
A pct. III si cap. II lit. A pct. IV din Legea-cadru
completarile ulterioare .
Art. 3 - Prezenta hotirAre se comunicd Instituliei
vederea exercitdrii controlului privind legalitatea qi
secretarului general al comunei Tudor Vladimirescu, j

al primarului comunei Tudor
brie 2021.
de
al
in anexele nr. VIII cap. I lit.
15312017, cu modificdrile qi

fectului judeplui Galali, in
va face publicd prin grija
Galali.

DE SEDINTA,
Secretar

Consilieri prezenfi:
Au

votat: pentru:

ll5

impotrivl:

-

bfineri: -

ROM;.NIA
JUDETUL GALATI
COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU

PRIMAR

NR. 415/17.01.2022

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotarare privind stabilirea salariile de bazi pentru func(ionarii publici qi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tudor
Vladimirescu, jude(ul Gala{i
l

Subsemnatul Costel Gheorghe, primarul comunei Tudor Vladimirescu, judelul Galali rog
sI dispuneli spre avizare 9i aprobare proiectul de hottrrAre privind stabilirea salariilor de baz[
pentru funclionarii publici gi peponalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primaru^lui comunei Tudor Vladimirescu. judelul Galali.
In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (14) din Ordonanta de Urgenltr nr.5712019
privind Codul administrativ cu modificlrile gi complettrrile ulterioare ,,Consiliul local indeplineqte
orice alte atribulii, in toate domeniile de interes local, cu exceplia celor date in mod expres in
competeta altor autoritiJi publice, precum gi orice alte atribulii stabilite prin lege.,,
Avdnd in vedere:
prevederile art. I alin.
9i alin. (5) din Ordonanla de Urgentl a Guvemului nr.
13012021 privind unele masuri fiscal-bugetare $i pentru modificarea gi completarea unor acte
normative:
ART. I
(l) Prin derogare de [a prevederite art.38 alin. (4) gi (4^l) lit. c) din Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plntit din fonduri publice, cu modificlrile gi completdrile
ulterioare, in anul 2022, incepand cu data de
ianuarie, cuantumul brut al salariilor de
bazd./soldelor de funclie/salariilor de func1ie/indemnizatiilor de incadrare lunard de care
beneficiazi personalul plltit din fonduri publice se menline la acelagi nivel cu cel ce se acorda
pentru luna decembrie 2021 in misura in care personalul ocuptr aceeagi funcfie gi iqi desf6goar6
activitatea in aceleagi conditii.
(5) In anul 2022, incnpdnd cu data de I ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor,
compensaliilor, primelor qi alrcelorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit
legii, din salariul brut lunar, solda lunari de care beneficiazd personalul plAtit din fonduri publice
se menline cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021, in mlsura in care
personalul ocuptr aceeagi funolie gi igi desfdgoard activitatea in aceleagi condilii.
- HCL nr. 8 din 27 .01)2021 privind stabilirea salariilor de bazi pentru funclionarii publici qi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tudor
Vladimirescu, judelul Galali.
Potrivit prevederilor art.
alin (l) din Legea- cadru nr. 15312017 privind salarizarea
personalului pl5tit din fonduri publice, cu modificdrile gi completlrile ulterioare, potrivit ciruia
este necesare aprobarea salafiilor de bazd aferente functiilor publice 9i contractuale din cadrul
lamiliei ocupaJionale,, Admlnistratie", utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului
comune^i Tudor Vladimirescu, judelul Galali.
In conformitate cu prwederile art. 154, alin. (l) gi art. 155, atin. (a), lit. a) din Ordonanla de
Urgenld nr. 57 /2019 privind Codul administrativ cu modificlrile gi completdrile ulterioare,
primarul comunei Tudor Vladimirescu, judelul Galati asigurtr punerea in aplicare a legilor gi a
hotdrArilor consiliului local gi exercitl functia de ordonator principal de credite, fiind astfel
indeplinite condiliite legale plivind propunerea salariilor de bazd.
Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din aparatul de specialitate al primarului
comunei Tudor Vladimirescq judelul Galati se asigurtr de fiecare ordonator de credite in condiliile
legii, respectiv pentru anul 2022 salariile de bazd pentru funcfionarii publici gi personalul

-

(l)

I

ll

comunei Tudor Vladimirescu, judelul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al
2021
.
Galali se menlin la nivelul lunii decembrie
in temeiul art. 136, alin. 8 din Ordonanja de Urgenld nr.5712019 privind Codul
spre aprobare prezentul proiect de
administrativ cu modificirile gi completlrile ulterioare,
bazl
incepAnd
cu
de 0l .Ol .2022 pentru lunclionarii
hotarAre in vederea stabilirii salariilor de
al primarului comunei Tudor
publici 9i personalul contractual din aparatului de
Vladimirescu, judelut Galali, pe care il consider legal gi

Primar,
Costel

ROMANIA
JUDETUL GALATI
UAT COMUNA TUDOR YLADIMIRESCU

NR 4r6117.0r.2022
\APORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotarare privlnd stabilirea salariilor de bazl pentru functionarii publici
gi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Tudor Vladimirescu, judetul Galati
Prezentul raport de specialitate este intocmit in conformitate cu prevederile art. 136,
alin. (8), lit. b) din din ordonanla de UrgenJtr
5712019 privind codul administrativ cu
modifi clrile gi complet?irile ulterioare.
Primarul localitdlii, dunnul Gheorghe Costel, prezintii o expunere de motive,
propunand astfel, salariile de bazl pentru firnctionarii publici gi personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comrmei rudor vladimirescu, judeful GalaJi.
AvAnd in vedere:
prevederile art. I alin.
9i alin. (5) din Ordonan{a de UrgenJd a Guvernului nr.
13012021 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte
normative:
ART. I
(l) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. ( ) qi (4^1) lit. c) din Legea-cadru nr.
15312017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, in ar,,t;J 2022, incep6nd cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al
salariilor de bazd./soldelor de func1ie/salariilor de functie/indemnizatiilor de incadrare lunard
de care beneficiazd personalul pltrtit din fonduri publice se menline la acelaqi nivel cu cel ce
se acordd pentru luna decembrio 2021 in mdsura in care personalul ocup[ aceeaqi func]ie qi iqi
desftrSoard activitatea in aceleaql condilii.
(5)
anul 2022, illrcep?nd cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor,
indemnizaliilor, compensaliilor, primelor qi al celorlalte elemente ale sistemului de ialarizare
care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunarl de care beneficiaza personalul
platit din fonduri publice se mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat p-ntru luna
decembrie 2021, in mlsura in care personalul ocupd aceeagi func1ie gi iqi desfh5oard
activitatea in aceleaqi condilii.
- HCL nr. 8 din 2l .01.2021 privind stabilirea salariilor de bazd pentru functionarii
publici gi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Tudor Vladimirescu, judetul Galati.
Potrivit prevederilor art. 11 din Legea- cadru nr. l13l20l7 privind salarizarea
personalului pl6tit din fonduri publice, cu modific6rile qi completdrile ulteroare, prin care se
prevede urmdtoarele:
-pentru functionarii publici gi personalul contractual din cadrul familiei ocupalionale
,,Administrajie" din aparatul propriu al consiliilor judelene, primdrii qi consilii locale gi din
serviciile publice din subordiqea acestora, salariile de baztr se stabilesc prin hot6r6re a
consiliului local, a consiliului judeJean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuregti,
dupd caz, in urma consultlrii organizaJiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dup6
c M, a r epr ezentaiti lor sal arialilor.

r.

-

(l)

In

or specifice fiecf,rei institulii
-nomenclatorul funcJiilor necesare desfEqurdrii
funcliilor sunt prevazute in
sau autoriteli a administraliei publice locale, precum 9i i
anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III 9i cap. II lit. A pct. IV.
de cdtre ordonatorul de
-stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (l) se
credite, cu respectarea prevederilor art. 25.
la alin. (1) qi (3), ftra
-nivelul veniturilor salariale se stabileqte, in condiliile
caz, a indemnizaliei
sau,
dupi
a depdgi nivelul indemnizaJiei lunare a funcliei de
a viceprimarului municipiului
lunare a vicepregedintelui consiliului judelean, sau, dupl
orag, municipiu, sectoarele
Bucuregti, corespunzetor nivelului de organizare:
exclusiv majordrile
municipiului Bucuregti, primlria generald a municipiului
in bugetele de
aprobate
de
prevazute la art. 16 alin. (2), cu incadrarea in cheltuielile
venituri gi cheltuieli.
aparatul de specialitate al
Gestionarea sistemului de salarizare a personalului
judeJul
de fiecare ordonator de
GalaJi se
primarului comunei Tudor Vladimirescu,
de bazi pentru functionarii
credite in condiJiile legii, respectiv pentru anul 2022
al primarului comunei
publici qi personalul contractual din cadrul aparatului de
2021.
Tudor Vladimirescu, judejul Galati se menlin la nivelul lunii
Tudor Vladimirescu
Local
propun
Avdnd in vedere cele prezentate,
aprobarea prezentului proiect de hotlrire in form a prezentateintocmit,

