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H O T Ă R Â R E 

Nr.71 din 09.07.2021 

Privind  completarea HCL Nr.79/28.12.2017,cu modificările ulterioare, privind 

stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei TĂMĂȘENI 

 

 

 Consiliul Local al comunei TĂMĂȘENI, judeţul Neamţ; 

 Având în vedere prevederile: 

- art.11 și art.38 din Legea–cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice; 

-Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Luând în considerare: 

-Referatul de aprobare  al primarului comunei TĂMĂȘENI, înregistrat sub 

nr.5509/02.07.2021 prin care primarul comunei Tămășeni propune completarea anexei  la 

HCL  NR. 79/28.12.2017 

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.  5510/02.07.2021 al funcționarului public cu 

atribuții  de resurse umane si  biroului contabilitate financiar,impozite și taxe locale din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Tămășeni și secretarului comunei; 

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local  

 În baza  baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. a) și alin.(14) ,ale art. 139, ale art. 140, 

alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  

Adoptă prezenta, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

 

 Art.1. (1)Se aprobă completarea anexei la HCL nr. 79/28.12.2017 , rubrica salarizare 

personal contractual/functii contractuale de execuție la punctul  nr.4(patru),după funcția de 

guard  se completează cu  funcția de paznic  urmând a avea următorul cuprins: 

,,Funcția:guard,paznic,, 

                     (2)Coeficienții de salarizare care se vor aplica funcției de paznic sunt cei 

aprobați pentru funcția de guard. 

           Art.2.Celelalte prevederi ale HCL  nr.79/2017,așa cum a fost modificată prin HCL 

nr.7/2019, rămân neschimbate. 

           Art.3.Coeficienții de salarizare sunt cei aprobați prin hotărârea de consiliu local 

nr.79/2017,cu modificările ulterioare,aceștia rămânând neschimbați. 



 Art.4. Primarul comunei Tămășeni,  în calitate de ordonator principal de credite va 

urmări modul în care Biroul contabilitate financiar,impozite și taxe locale din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Tămășeni și funcționarul public cu atribuții 

de resurse umane vor lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri; 

 Art.5.Secretarul comunei Tămășeni va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 

hotarari instituţiilor şi persoanelor interesate. 

    

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Consilier local,                                                 Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

ȘTEFAN ANTONICĂ                                   Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                                ALINA-CRISTINA CĂLIMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


