
  
 

 ROMANIA 

JUDETUL BOTOSANI  

CONSILIULUL LOCAL DOBARCENI 

Hotărârea Nr.6/22 01 2021 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului Comunei Dobarceni, pe anul 2021  

Consiliul local al Comunei Dobarceni,judetul Botosani:  

 Analizând Expunerea de motive a Primarului Comunei Dobarceni prin care se propune 

stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului Comunei Dobarceni, , pe anul 2021;  

Având în vedere faptul că potrivit noii legislaţii pentru salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 

familiei ocupaţionale „Administraţie“, din aparatul propriu al primăriilor si consiliilor locale si din 

serviciile publice din subordinea acestora, se stabilesc prin hotărâre a autorităţii deliberative, in urma 

consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților 

salariaților, la propunerea autorităţii executive, ce are atribuţia de a gestiona sistemul de salarizare, 

în calitatea de ordonator principal de credite, cu luarea în considerare a finanţării numărului total de 

posturi, stabilit, în condiţiile legii, de Instituţia Prefectului Judeţului BOTOSANI; 

 În conformitate cu prevederile art.11 alin. (1)-(2) şi alin. (4), coroborat cu art. 3 alin. (1), art. 

6, art. 7 lit. a), lit. d), art. 9, art. 10 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1), art. 15, art. 19 alin. (2), ale anexei VIII, 

capitolul I, lit. A), pct. III, lit. B, art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), capitolul II, lit. A), pct. IV, din Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, , Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 

pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, ale art. 7 din Legea nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

În temeiul   dispozitiilor  , art.196  alin.1 lit. a  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

                                    H O T Ă R Ă Ş T E:  

Art. 1 - Se stabilesc salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Dobarceni  , pe anul 2021, conform anexei la 

prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.  

Art. 2 - La emiterea dispozițiilor de stabilire a salariilor de bază, conform anexei la prezenta 

hotărâre de consiliu, se va cuprinde o majorare de 10% pentru personalul care exercită activitatea de 

control financiar preventiv, conform art. 15 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, se 

însărcinează Primarul comunei Dobarceni , prin compartimentul financiar contabil, prin 

emiterea de dispoziţii individuale de  stabilirea salariului de bază şi a salariului lunar, a 

funcţionarilor publici şi personalului contractual în condiţiile legii. 

Art. 4 - Prezenta hotărâre se afişează pe site-ul Primăriei Dobarceni , la panoul de afişaj şi se 

comunică, în condiţiile legii: Prefectului Judeţului Botosani , Primarului comunei  Dobarceni.  

Presedinte de sedinta                                                    Contrasemneza  

Iliescu Monica                                                                                                 SECRETAR General,  

                                                                                                                               Cimbru Liliana 


