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          HOT;RÂREAăăNR. 3 
privindăstabilireaăsalariilorădeăbaz<ăpentruăfuncМionariiăpubliciăКiăpersonalulăcontractualădină

aparatul de specialitate al primarului comunei Danicei, Judetul Valcea 
 

 Consiliul local al comunei Dănicei, jude郡ul Vâlcea, întrunit în 群edin郡a ordinară din data de 
10 februarie 2022 la care participă un nr. de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri in func郡ie; 
 軍inând cont de: 

- Referatul de aprobare nr. 200 din 17.01.2022 al Primarului comunei Danicei, privind 
stabilirea salariilor de bază pentru func郡ionarii publici 群i personalul contractual din aparatul 
de specialitate al primarului comunei Danicei, Judetul Valcea; 

- Raportul de specialitate nr. 201 din 17.01.2022 al compartimentului Contabilitate, privind 
stabilirea salariilor de bază pentru func郡ionarii publici 群i personalul contractual din aparatul 
de specialitate al primarului comunei Danicei, Judetul Valcea; 

- Organigrama 群i Statul de func郡ii al aparatului de specialitate al primarului comunei Danicei, 
aprobate prin H.C.L. nr. 11/2021; 

În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;   
- art. 129, alin. (1), alin. (2) lit.b), alin.(4), lit.a), alin. (12), din O.U.G. nr.57/2019, privind 

Codul administrativ, cu modificările 群i completările ulterioare;    
- art.2, alin. (1), lit a), art. 10, art. 11, art. 18, art. 19, art. 417, art.547, art. 552 din Legea-

cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publici, cu 
modificările 群i completările ulterioare; 

- Legii dialogului social nr.62/2011, cu modificările 群i completările ulterioare;   
- Legii nr.273/2006 privind finan郡ele publice locale, cu modificările 群i completările 

ulterioare;   
- Legii nr.53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările 群i completările ulterioare; 
- H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 郡ară garantat in plată; 
- Art.l, din O.U.G. nr.266/2020, privind unele măsuri fiscal-bugetare 群i pentru modificarea 

群i completarea unor acte normative 群i prorogarea unor termene 群i completarea unor acte 
normative, 

 Având în vedere Raportul comisiilor de specialitate, reunite, înregistrat la nr. 652 din 
10.02.2022  precum 群i Avizul de legalitate nr. 541 din 03.02.2022 prezentat de Secretarul General 
UAT Delegat al comunei.   
 Văzând că s-au respectat principiile transparen郡ei în procesul de elaborare a proiectelor 
actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparen郡a decizională în administra郡ia 
publică;  
 În temeiul art. 139 alin.(1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările 群i completările ulterioare; 
 Întrunind un număr de __ voturi “pentru”, __ voturi “împotrivă” 群i __ “ab郡ineri” adoptă 
următoarea: 
 
                 HOT;RÂRE: 



 
 Art.1  Se aprobă salariile de bază, începând cu data de 01 februarie 2022, pentru 
func郡ionarii publici 群i personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Danicei, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 Art.2   Prezenta hotărâre se comunică:   
  - Institu郡iei Prefectului – Jude郡ul Vâlcea ; 
 -  Primarului comunei Dănicei; 
 -  Compartimentului contabilitate; 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                 CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER,            SECRETAR GENERAL UAT DANICEI, 
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