ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL PETRESTI
Nr. 17/07.01.2022
PROIECT DE H O T Ă R Â R E
privind mentinerea , la nivelul aferent lunii decembrie 2021, a salariilor de baza aferente
functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale” Administratie”, utilizate in
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petresti si serviciilor publice din
subordinea Consiliului Local Petresti
PRIMARIA COMUNEI PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA,
AVAND IN VEDERE:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Petresti privind mentinerea , la nivelul aferent
lunii decembrie 2021, a salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul
familiei ocupationale” Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Petresti si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Petresti
-Raportul de specialitate al secretarului general al comunei.
-Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;
-prevederile HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut garantat in
plata
-OUG nr 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unuor termene,
precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- prevederile art.1, alin.(3), art.2, alin(1), lit.a), art. 6, art.7, lit a), art. 11 si art. 38, alin(1) si (2),
lit.b) din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
- prevederile art. 20, alin.(1), lit. h) si i) , art. 55 alin(1) din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 139 alin.(1) din OUG 57/2019 coroborate cu cele ale art. 196 alin.(1), lit a)
din OUG nr. 57 privind Codul administrativ;
PROPUNE:
Art.1 In anul 2022, incepand cu data de 1 ianuarie cuantumul brut al salariilor de baza de
care beneficiaza personalul platit din fonduri publice din cadrul UAT Comuna Petresti , se
mentin in plata la nivelul aferent lunii decembrie 2021, in masura in care personalul ocupa
aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
Art. 2 Orice prevedere contrara prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea.
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl primar ing. Andrei
Lucian Daniel prin aparatul de specialitate al Primarului comunei Petresti
Art.4.- Publicarea hotararii si inaintarea acesteia la Institutia Prefectului Dambovita pentru
exercitarea controlului de legalitate revine secretarului general al comunei.
INITIATOR
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