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HOTĂRÂREA nr.21 din 15.03.2022 
privind  aprobarea salariilor functionarilor publici si personalului contractual  ce fac parte din  aparatul de 

specialitate al primarului comunei Calafindesti, judetul Suceava 
 

 
Consiliul Local al Comunei Calafindesti, Judeţul Suceava,  
Avand in vedere: 
- adresa Institutiei prefectului – Suceava nr. 3540/10 din 17.02.2022 referitoare la salarizarea personalului 

platit din fonduri publice in anul 2022; 
-referatul de aprobare al primarului comunei Calafindesti  inregistrat sub nr. 1580 din 07.03.2022; 
-prevederile H.G. nr. 1071 din 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 
- prevederile art.138 alin.4-5 din Constituția României nr.1/2003, republicată (r1);  
- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.6 și ale art.58 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;   
- prevederile art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată (r1), cu modificările şi 

completările ulterioare;  
- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.11 alin.1, art.11 alin.3-5, art.12-13, art.15-16, art.19, 

art.21, art.25-27, art.30-38 și art.40, precum și anexele VIII-IX din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 
- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.1, pct.13 (7), pct.15(6) din Ordonanta de Urgenta nr. 1/9 ianuarie 2020 privind unele 

masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative ; 
În temeiul prevederilor art. 129  alin. (1) si  alin .2 lit.  lit.(a) , art. 196 alin. 1 lit. (a) si art.198 alin. (1) si (2) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, 
 

Consiliul local al comunei Calafindesti adopta prezenta HOTARARE: 

 Art.1. (1) Începând cu data de 1 martie 2022, se stabilesc salariile de bază 
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Calafindesti, care se aplică în 
conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017, modificata si completata ,cu respectarea obligației de încadrare în 
prevederile bugetare anuale, potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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   (2) Salariile de bază pentru funcțiile prevăzute la art.11 alin.2 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dar care nu se regăsesc în prezent în organigrama și statul de 
funcții al Primăriei Comunei  Calafindesti, se vor stabili - prin hotărâre a Consiliului Local Calafindesti - după ce vor 
fi înființate, dacă va fi cazul.  

     (3) Potrivit art.3 alin.4 din Legea-cadru nr.153/2017, ordonatorul principal de credite va stabili, prin 
dispoziție, salariile de bază lunare pentru funcțiile din organigrama Primăriei Comunei Calafindesti, astfel încât să 
se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința domnul Frincu Adrian, primar al 
Comunei Calafindesti, doamna Cucu Ana Florentina, secretar general - delegat  al Comunei Calafindesti şi doamna 
Gorban Rodica contabil în cadrul Primăriei Comunei Calafindesti.  

    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Suceava - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 
- Primarului Comunei Calafindesti; 
- Celor în cauză; 
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina webs al 

comunei. 
 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

           DIACONESCU Stefan                                             Contrasemnează: 

                                                                                Secretar general - delegat 

                  CUCU Ana Florentina 

 

   Viza CFP 

CIOBANU Mirela Carmen 

 

 

 

 

 

 

Calafindesti, 15.03.2022 
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