
     ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                 
  COMUNA VALEA CRIŞULUI
          CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 12/2021
Privind stabilirea salariilor de bază al funcționarilor publici și personalului contractual
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crișului în anul 2021

Consiliul local al comunei Valea Crișului, județul Covasna,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2021,
Având în vedere:

-  raportul  de  avizare  a  compartimentului  de  contabilitate  şi  avizul  secretarului  general  al
comunei Valea Crişului,
- Procesul verbal nr 91/04.01.2021 încheiat cu ocazia consultării  funcţionarilor publici  şi a
personalului  contractual  din cadrul  aparatului  de specialitate al  primarului  comunei Valea
Crişului privind propunerile salariale ce vor fi supuse dezbaterii şi adoptării Consiliului Local
al comunei Valea Crişului.
-  Dispoziţia  primarului  comunei  Valea  Crişului  nr  6/2021 privind stabilirea  indemnizaţiei
lunare brute a viceprimarului comunei Valea Crişului începând cu data de 1 ianuarie 2021 
-  anexa  nr  VIII  CAP.  I,  lit  A,  punctul  III  şi  cap.  II  lit  A  din  Legea  nr  153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-  cu  respectarea  dispoziţiilor  art  11  alin  (4)  din  Legea  nr  153/2017 privind  salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
- H.G.R. nr 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată,
-  O.U.G  nr  226/2020  privind  unele  măsuri  fiscal-bugetare  şi  pentru  modificarea  şi
completarea  unor acte normative şi prorogarea unor termene
-  art 18 alin (1), (2) şi (4) din Legea nr 153/2017  privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
- Decizia nr 818/2020 pronunţată de Curtea de Apel Braşov în Dosarul nr 316/119/2020

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin (12) şi art 196 alin (1) lit ”a” din O.U.G nr 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

               Art. 1. (1) Se aprobă Salariile de bază pentru funcțiile publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului pentru anul 2021, conform
anexei nr 1 la prezenta.

(2)  Personalul  care  exercită  activitatea  de  control  financiar  preventiv,  conform
dispoziţiilor art 15 din Legea nr  153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri



publice,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  beneficiază  de  o  majorare  de  10%  a
salariului de bază.

Art. 2. Se aprobă Salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului pentru anul 2021, conform
anexei nr 2 la prezenta.

Art. 3. Salariile de bază stabilite conform anexelor 1 şi 2 la prezenta, includ şi gradaţia
aferentă tranşelor de vechime în muncă.

Art.4 Se  aprobă  acordarea  indemnizaţiei  de  hrană  pentru  functionarii  publici  si
personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Valea Crişului, începând cu luna ianuarie
2021.

Art.5 Primarul comunei Valea Crişului, stabileşte prin Dispoziţii individuale drepturile
salariale  ale  funcţionarilor  publici  şi  personalului  contractual  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al primarului comunei Valea Crişului potrivit dispoziţiilor art 11 alin (3) din Legea
nr 153/2017.

Art.6.  Cu  aducere  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul
comunei  Valea  Crişului,  judeţul  Covasna,  secretarul  general  al  comunei  Valea  Crişului  şi
Compartimentul financiar-contabil,  impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Valea Crişului.

 
Valea Crişului, la 28.01.2021

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            Secretar general al comunei
             VARGA OTTILIA-ÉVA                                             PANAITE ANA-DIANA


