JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 111/2021
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual
din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Haţeg, a instituţiilor şi
serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local
Haţeg, cu menţinerea drepturilor salariale din luna decembrie 2020
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;
Examinând referatul de aprobare nr. 336/17 din 24.06.2021, prin care se propune
stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului oraşului Haţeg, a instituţiilor şi serviciilor publice,
fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Haţeg, cu menţinerea
drepturilor salariale din luna decembrie 2020, motivat de faptul că în vechiul act administrativ
nu a fost prevăzută pentru a fi salarizată, funcţia publică de referent, studii superioare de
scurtă durată precum şi gradul profesional debutant la toate funcţiile publice, întrucât la data
aprobării acestuia la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale nu existau astfel de
funcţii, ori în momentul de faţă prin vacantarea unor funcţii publice de grad profesional
superior, s-a impus, în vederea ocupării lor, transformarea în funcţii publice grad profesional
debutant, iar potrivit legislaţiei pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei
ocupaţionale „administraţie“, din care fac parte şi autorităţile administraţiei publice locale, se
stabilesc prin hotărâre a autorităţii deliberative, obligată să asigure comunităţii cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, prevăzute de lege, şi care este
competentă, să aprobe, în condiţiile legii, bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii
administrativ-teritoriale, la propunerea autorităţii executive, ce are atribuţia de a gestiona
sistemul de salarizare, în calitatea de ordonator principal de credite, precum şi atribuţia de a
propune un astfel de proiect de act administrativ, prin raportare la legislaţia specifică în
materie de administraţie publică locală, cu luarea în considerare a finanţării numărului total de
posturi, stabilit, în condiţiile legii.
În conformitate cu prevederile art.11 alin. (1)-(2) şi alin. (4), coroborat cu art. 3 alin.
(1), art. 6, art. 7 lit. a), lit.d), art. 9, art. 10 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1), art. 15, art. 19 alin.
(2), ale anexei VIII, capitolul I, lit. A), pct. III, lit. B, art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), capitolul
II, lit. A), pct. IV, lit. a) şi b) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, ale art 242 alin. (1), art. 390, art. 392, art. 393, art. 417 şi anexa nr. 5 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. III alin. (1) şi (2) coroborat cu pct. 1), pct. 2)
lit. a) şi pct. 6) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. I din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative şi prorogarea unor termene, ale Hotărârii Guvernului României nr. 4/2021
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 2021, ale art. 7
din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. d)
h), i), l), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a

Guvernului nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Stabileşte coeficienţii de ierarhizare şi salariile de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Haţeg, a
instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului
local Haţeg, cu menţinerea drepturilor salariale din luna decembrie 2020, conform anexei la
prezenta hotărâre ce face parte integrantă din aceasta.
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, se însărcinează
Primarul oraşului Haţeg, prin Direcţia executivă economică şi Compartimentul resurse umane
din aparatul de specialitate.
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios
Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4 Se abrogă hotărârea nr. 196/2017 privind stabilirea coeficienţilor de ierarhizare şi a
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului oraşului Haţeg, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate
juridică, aflate în subordinea Consiliului local Haţeg, începând cu data de 1 ianuarie 2018.
Art. 5 Prezenta hotărăre se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro, la panoul de afişaj şi se
comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara, Primarului orasului
Hateg, compartimentului administratie publica locală, direcţiei executive economice,
compartimentului resurse umane şi prin grija acestuia tuturor structurilor, instituţiilor,
serviciilor publice si persoanelor fizice şi juridice interesate.
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