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HOTĂRÂRE  

privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici  
și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al  primarului comunei 

Suseni începând cu salariile aferente lunii decembrie 2022 
 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 30 
decembrie 2022;   

Având în vedere:   
- Referatul de aprobare nr. 4149/2022 a primarului comunei Suseni, Raportului 

compartimentului de specialitate nr. 4150/2022 și Raportul de avizare al Comisiei economico-
financiare, amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului Local al Comunei 
Suseni;   
 - Procesul-verbal nr. 4125/2022 privind  consultarea reprezentanților salariaților din 
cadrul instituției;  
 - Prevederile art. 3 alin. (1), art. 6, art. 10, art. 11, art. 18, art.19, art. 38 și a Secțiunii IV 
din Anexa nr. VIII: Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din administrația publică 
locală din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.”a”, alin. (4) lit. ”a”, alin. (12), art. 417, art. 552 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului  nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut 
pe ţară garantat în plată; 

- Ordonanță de urgență nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 
unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Organigrama și Statul de funcții  aparatului de specialitate al primarului comunei 
Suseni aprobat de Consiliul Local al Comunei Suseni prin HCL nr. 68/2022; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 15/2022 privind aprobarea 
Bugetului general de venituri şi cheltuieli al Comunei Suseni pe anul 2022 și estimările pe 
anii 2023-2025, cu modificările ulterioare; 



- Prevederile art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Comunei Suseni, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1.   Începând cu drepturile salariale aferente lunii decembrie 2022 se stabilesc 

salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al  primarului comunei Suseni  conform Anexei, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, 
împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile de la 
bugetul local pentru cheltuielile de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor și 
proiectelor stabilite. 

Art. 3.  Ordonatorul principal de credite stabilește salariile lunare ale personalului din 
subordine, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, în condițiile legii. 

Art. 4. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 
începând cu drepturile salariale aferente lunii decembrie 2022. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Suseni și Compartimentul contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului.  
 Art. 6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului general al comunei Suseni primarului Comunei Suseni, compartimentului 
contabil și  Instituţiei Prefectului judeţului Harghita 
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