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Primar Mihai CAZACU

HOTÀRÂREA
Nr. 60 din 28. 11.2022

privind stabilirea salarilor de bazà aferente functiilor publice si contractuale
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dersca, judetul

Botosani

Consiliul Local al Comunei Dersca, intrumit in sedinta ordinarà in data de 28.11.2022

Tinand cont de prevederile:
- art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicatã;

- art. 3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptatà la Strasbourg la 15 octombrie 
ratificatà prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificarile si completàrile ulterioare;

Având in vedere prevederile:
- art. 10, art. 11, alin (1) - (5) din Cap . II - Salarizarea - Sectiunea I - Sistemul de stabilire a
salarilor de bazà, soldelor de functie/salarilor de functie, indemnizatiilor de încadrare si
indemnizatilor lunare în sectorul bugetar din Legea cadru n. 153/2017 privind salarizarea
personalului din fonduri publice;
- art. 1 din H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bazà minim brut pe tarà garantat n plat
pentru anul 2021;
- art. 1 din H.G. 1071/ 2021 pentru stabilirea salariului de bazà minim brut pe tarã garantat in plat
pentru anul 2022;
- art. 164, alin (1) si alin (1) din Legea nr. 53 /2003 - privind Codul muncii, republicatã cu
modificarile si completarile ulterioare;
- art. 14, art. 16, art. 17, art. 20-23 si art. 40 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice 
cu modificarile si completárile ulterioare;

- art. 390, alin. (1) si alin. (2), art. 392, alin. (1), alin. (2), si alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;

Luând act de:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dersca, înregistrat sub nr. 5.811 din 11.11.2022, in
calitatea sa de initiator, calitate acordata de prevederile art. 211 raportate la cele ale art. 136, alin.
(1) din Ordonanta de Urgent a Guvernului r. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completârile ulterioare;
- Referatul de specialitate sub nr. 5.801 din 11.11.2022 întocmit de doamna Hrituleac Valerica -
Lacrâmioara - secretar general;
- Avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Dersca

In conformitate cu prevederile: Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicatã, cu modificarile si completarile ulterioare;



In temeiul: - prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d°si alin. (7) lit. „b*, art. 136 alin.(1), art. 139 alin.
(1). alin. (5) lit „a"si art. 196 alin. (1) lit. a" din Ordonanta de Urgent a Guvernului nr. 
privind Codul Administrativ. cu modificarile si completarile ulterioare;

ADOPTÀ PREZENTA HOTARARE:

Art. 1. - (1) Incepând cu 01.12.2022, salariile de baza pentru functionari public si personalul
contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Dersca, se stabiles n concordantã cu
nomenclatorul si ierarhia fumetilor publice si contractuale din administratia publica localã,
prevazute in anexa nr. VIll. cap. I. lit. A, pet. Ill si IV din Legea - cadru nr. 153/2017 
salarizarea personalului platit din fondurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
conform anexelor I si Il. care lac parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Functia publica de conducere de secretar general al unitatii administrativ-teritoriale face parte
din nomenclatorul functiilor necesare def surárii activitâtii specifice fiecárei institutii sau autoritati
a administratiei publice locale precum si din ierarhia functiilor prevazute in anexa nr. VIlI cap. I lit.
A pet. Ill din Legea nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.2. - (1) Salarile de bazà pentru funcile publice si personalul contractual din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului comunei Dersca, se determina prin inmultirea coeficientilor din 
la prezenta hotarâre, cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plat in vigoare. Salariile de
bazà aprobate prin prezenta hotárâre, au fost calculate raportat la salariul minim brut pe tara garantat
in plata de 2.300 lei pentru studii medii si 2.350 lei pentru nivelul de studii superioare stabilit prin
Hotarârea Guvernului nr. 4/2021.

(2) in cazul modificarii salariului de bazà minim brut pe tarà garantat in platà, salariile de baza se

vor stabili prin acte administrative individuale emise de catre ordonatorul principal de credite, fara
a se putea dep§si nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar.

Art.3. - Salariile de baza se stabiles potrivit prevederilor prezentei hotarâri, astfel încât 
cu indemnizatile lunare si celelalte elemente ale sistemului de salarizare, sã se încadreze in
fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal.

Art.4. - Prezenta hotarâre se completeazã cu prevederile Legii-cadru nr. 153 din 28.06.2017,
precum si cu celelalte acte normative din domeniul salarizàrii personalului bugetar.

Art.5. - Prezenta hotarâre poate fi contestatà de persoanele interesate, în conditiile Legii nr.
544/2004, privind contenciosul administrativ.

Art. 6. - Prezenta hotarâre se comunica, prin grija secretarului general al comunei, in termenele
prevazute de lege, Primarului comunei Dersca, judetul Botosani, Compartimentului buget finante,
Institutiei prefectului, jude ul Botosani si se aduce la cunostinta publica prin afisarea pe pagina de
internet a comunei.
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