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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA  

ORAŞUL DOLHASCA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea  salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

Primăria orașului Dolhasca și  a serviciilor publice de interes local  

 

  

 Consiliul local al oraşului Dolhasca, judeţul Suceava;  

 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare cu nr. 359 din 10.01.2022 prezentată de domnul Isachi Decebal 

Dumitru -  primarul oraşului Dolhasca, judeţul Suceava;   

- Raportul de specialitate întocmit de doamna Mihalache Valentina inspector cu atribuţii 

de resurse umane cu  nr. 360  din 10.01.2022 ; 

- Procesul verbal întocmit în urma consultării salariaţilor cu nr. 17005/2021 conform art. 

11 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice,cu modificările  şi completările ulterioare , începând cu drepturile lunii ianuarie 

2022; 

- Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 

mediului şi turism;  

În conformitate cu prevederile  

- art. 10-11, art. 15, art. 19  şi art. 37 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,  

- H.G. nr. 1071/2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată conform pentru anul 2020,  

-  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

-   H.C.L nr. 17/2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din Primăria oraşului Dolhasca şi a serviciilor publice de interes local ;  

-  Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare. 

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019, 

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă salariile de bază, valabile începând cu luna ianuarie 2022,  pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din   

Primăria  orașului Dolhasca și din  serviciilor publice de interes local conform anexei, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 

Art. 2. Salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcţiile de execuţie sunt pentru 

gradaţia 0, salariile da bază pentru gradaţiile de vechime 1-5 se determină prin majorarea salariilor 
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de bază pentru gradaţia 0 potrivit art. 10 din Legea– cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, iar pentru 

funcţiile de conducere sunt la gradaţie de vechime  5.    
 

Art. 3 Stabilirea salariilor de bază individuale, valabile începând cu luna ianuarie  2022, 

pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadul familiei ocupaţionale 

„Administraţie” din primăria oraşului Dolhasca şi serviciile publice de inters local, se face 

corespunzător încadrării în luna decembrie  2021 în funcţie, grad/treaptă şi gradaţie pentru funcţii 

de conducere şi de execuţie, conform art. 1-2 din prezenta hotărâre. 
 

Art. 4. Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte 

elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda 

lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul 

cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi 

funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, conform art. 1 alin (5) din O.U.G. nr. 

130/2021.  
 

Art. 5. Începând cu luna ianuarie 2022, Hotararea Consiliului Local nr. 17/2019 privind 

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

orașului Dolhasca și  a serviciilor publice de interes local își incetează aplicabilitatea.  
 

Art. 6. Primarul oraşului Dolhasca prin  Compartimentul resurse umane şi Serviciul Buget 

–prognoze, financiar contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.      

 

 

              Preşedinte de şedinţă              

                     Savin Ionel 

 

 

 

 

                                                                                                           Contrasemnează, 

                                                                                                        Secretarul general al oraşului 

                                                                                                            Pavăl Maricica 
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