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HOTARARE
privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul care ocupa functiile prevazute in anexa nr.II
”Familia ocupationala de functii bugetare <<Sanatate si asistenta sociala>>”
Consiliul Local al comunei Pietroasele, judetul Buzau;
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Pietroasele inregistrat la nr.4936 20.12.2021;
- raportul compartimentului de specialitate, inregistrat la nr.4926/17.12.2021;
-prevederile OUG nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
-prevederile Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
-prevederile H.G. nr.1071/2021 privind stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata;
-prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,
republicata;
- raportul de avizare al comisiei pe domenii;
În temeiul art. 196 alin (1), lit. ,,a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,
-H O T Ă R Ă Ş T EArt.1. Incepand cu luna ianuarie 2022 salariile de baza pentru personalul care ocupa functiile
prevazute in anexa nr.II ”Familia ocupationala de functii bugetare <<Sanatate si asistenta
sociala>>” –, sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Personalul prevazut la art.1 beneficiaza de toate celelalte drepturi salariale si asimilate
salariilor care se cuprind in venitul salarial si se acorda direct prin aplicarea prevederilor Legiicadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si prin
aplicarea actelor normative subsecvente prevazute in aceeasi lege-cadru.
Art.3. La data intrarii in vigoarea a prezentei hotarari, orice alta prevedere contrara se
abroga.
Art.4. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G
nr.57/2019, privind Codul Administrativ .
Presedinte de sedinta,
Lefter Livioara
contrasemneaza,
secretar general,
Matache Aurelia
Nr.2
Data:26.01.2022
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta
ordinara din data de 26.01.2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019, privind
Codul administrativ, cu un nr.de 13 voturi pentru, - abtineri, - voturi impotriva, din numarul total
de 13 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta.

