
CONSILIUL LOCAL  POIENARII DE MUSCEL 
JUDEȚUL ARGEȘ 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 13/22.12.2020 

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.11/29.01.2019  
 
Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință ordinară ; 
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare  nr. 5061/17.12.2020  a d-lui primar Banzea I; 
- Raportul secretarului general al comunei  , înregistrat sub nr. 5062/17.12.2020  
- Art. 14, alin. (1) – (4), art.32, alin.(1)  din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, actualizată; 
- Prevederile art.11,alin.(1).(2).(4) art.12 (1), art.13, alin.(1) şi art. 40 din Legea nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  ,cu modificările și completările 
ulterioare 

- Dispozițiile art. 547 din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ   administrativ  
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate  

 În  temeiul art.139  ,alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ   
administrativ  :    

HOTĂRĂȘTE 

 
 

 Art.1. Începând cu 01.01.2021 se modifică și completează H.C.L. nr. 11/19.01.2019 în 
sensul adăugării Anexei nr.4  prin care se stabilește salariul  de bază pentru personalul contractual   
din cadrul Cabinetului primarului (Anexa  nr.1 la prezenta hotărâre  ) 
 

Art. 2. Anexa  nr.1   face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.3 Cu aducere la îndeplinire se însărcinează secretarul  general al comunei și  

compartimentul contabilitate. 

Art.4  Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică 
comunicată  primarului, şi Instituţiei Prefectului  judeţului Argeş pentru control legalitate. 

Dată astăzi  :22.12.2020 

 

  Preşedinte de şedinţă     Contrasemnează 

  Anghel Boarță Ion                                                   Secretar general 

          Boboc Remus Eduard 

Nr.consilieri prezenţi : 13 

Nr. Voturi  -   pentru  : 12 

                  -împotrivă :1      



Anexa nr.1 

la H.C.L. nr.13/22.12.2020 

          (ANEXA nr.4 ) 

                                              
 

 
Salarizarea   personalului contractual din cadrul  

CABINETULUI PRIMARULUI 
 
 
 
 

Funcţii de execuţie pe grade şi trepte de salarizare 
 
Nr. 
Crt. 

Funcţia, gradul  Salariul de 
 bază –lei 
Gradaţiade vechime  0 

1. Consilier  ,gradul I A 4395 

 
Notă: 1. Salariile de bază prevăzute mai sus sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru 
gradaţiile 1-5 aferente tranşelor de vechime în muncă se determină prin majorarea salariilor de 
bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice. 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă                Contrasemnează 
  Anghel Boarță Ion                                                               Secretar general 
                Boboc Remus Eduard 
 
 
 


