
- PROIECT - 

 

 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

P R I M A R I A  
 

 

H O T Ă R Â R E 

 

Privind modificarea și completarea anexei la HCL nr. 6 din 25.01.2018 (privind stabilirea  

salariilor de bază pentru functionarii publici și personalul contractual din Primăria comunei 

Frătăuții Noi și a indemnizației consilierilor) 

  

 Consiliul local al comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava; 

 Având in vedere: 

- Referatul de aprobare al  primarului comunei Frătăuții Noi, Olari George , nr. 1670  

din 01.03.2021; 

- referatul compartimentului de specialitate nr. 1671 din 01.03.2021  privind impactul 

creșterii nivelului salariului personalului contractual asupra bugetului comunei;  

- raportul comisiei de specialitate nr._____ din 20.04.2021; 

- HCL nr. 6/25.01.2018 privind stabilirea  salariilor de bază pentru functionarii publici 

și personalul contractual din Primăria comunei Frătăuții Noi și a indemnizației 

consilierilor; 

- HCL nr. ____ din __.04.2021 privind aprobarea bugetului local al comunei pe anul 

2021; 

- Prevederile art. 3 alin. (1) și (4), art. 6,  art. 10, 11 alin. (1) , (3) si (4), din Legea-cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Văzând Procesul verbal al reprezentanților salariaților nr. 1662 din data de 

01.03.2021; 

- prevederile HG nr. 4 din 13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată; 

 

 În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit„a”, alin. (3) lit. „c”, ale art. 139  și ale art.196 

alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României Nr. 57 din 03.07.2019 privind 

Codul administrativ, 

 

H O T A R Ă Ș  T  E: 

 

Art.1   Se aprobă modifcarea și completarea anexei la HCL nr. 6 din 25.01.2018 (privind 

stabilirea  salariilor de bază pentru functionarii publici și personalul contractual din Primăria 

comunei Frătăuții Noi și a indemnizației consilierilor), după cum urmează: 

 

-La rubrica „Funcții contractuale” a anexei, pentru funcțiile contractuale „Guard, Paznic, 

Șofer, Muncitor calificat” se modifică la ultima coloană „Coeficientul de ierarhizare 1,23” 

și se completează după cum urmează: 

„Coeficientul de ierarhizare 1,40” 

         

Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 6 din 25.01.2018, privind stabilirea  salariilor de 

bază pentru functionarii publici și personalul contractual din Primăria comunei Frătăuții Noi și 

a indemnizației consilierilor, rămân neschimbate. 



Art.3 Ordonatorul de credite va emite acte administrative individuale privind stabilirea 

salariului lunar cuvenit personalului contractual din subordine, începând cu data aprobării 

prezentei. 

Art.4 Primarul comunei prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art.5 Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, republicată. 

Art.6 Comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate va fi asigurată 

de către secretarul general al comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava. 

 

 

 

INIȚIATOR, 

PRIMAR, 

 

OLARI George 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,                       

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 

Oltea-Rodica MOISUC 

 

 

 

Vizat C.F.P. 

Mircea Guță 
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