
  
                                       

                                 
                           

privind  completarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 6/01.02.2019 privind 
stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din Organigrama 

comunei Horodniceni  
 
    Având în vedere prevederile: 
 

a) art.1, art.3 alin.(4), art.6-8 art.10-13, art.15, art.19, art.20, art.25-27, art.30-38, art.40 din 
Legea nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

b) art.1 al H.G. nr. 4/2021 privind stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată;  
c) O.U.G nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea 

unor acte normative și prorogarea unor termene;  
d) art.129, alin.(2) lit.a), alin.(12) și alin.(14) , art.212 alin.(2) și alin. (3) din O.U.G nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  
 

 luând act de  proiectul de hotărâre nr. 40 din 02.06.2021 privind completarea anexei 1 la Hotărârea 
Consiliului local Horodniceni nr.6/01.02.2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice 
şi contractuale din Organigrama comunei Horodniceni, initiat de primarul comunei Horodniceni,  
însoțit de: 

a) referatul de aprobare a primarului comunei Horodniceni, în calitatea sa de inițiator, înregistrată 
sub nr. 3245 din 02.06.2021 ;   

    b) raportul secretarului general al comunei Horodniceni, înregistrat sub nr.3247 din 02.06.2021 ;  
    c) raportul comisiei comisiei de specialitate  nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului şi turism;  
    d) Hotărârea Consiliului local Horodniceni nr.6/01.02.2019 privind stabilirea salariilor de bază ale 
funcţiilor publice şi contractuale din Organigrama comunei Horodniceni, completată prin HCL 
nr.40/05.08.2019, prin HCL nr. 6/31.01.2020 și prin HCL nr. 8/08.02.2021;  
    e) rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional pentru funcția publică de 
consilier asistent din cadrul compartimentului asistență socială și autoritate tutelară nr. 
3188/28.05.2021.  
    
     în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 
 
   Art. 1. - Se aprobă completarea anexei 1, pct. II ”Funcții publice”, la Hotărârea Consiliului local 
Horodniceni nr.6/01.02.2019, cu modificările și  completările ulterioare,  privind stabilirea salariilor de 
bază ale funcţiilor publice şi contractuale din Organigrama comunei Horodniceni, după cum urmează :  
 

Nr.crt Funcția publică Grad 
profesional  

Gradație 
vechime  

Salariul de bază 
brut lunar  

 

Coeficient 
 

1. Consilier  Principal  4 (10-15 
ani) 

4.683 lei  2,10 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA  

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI 

HORODNICENI  

 

HOTĂRÂRE 
 



 
 
 
       
     Art. 2. – Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se face prin emiterea de 
dispoziţii de către primarul comunei Horodniceni, nominale, pe funcţii, coeficienţi, grade profesionale, 
gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă avute. 
 
     Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Hrodniceni,prefectului judeţului Suceava,  
se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul 
Oficial Local al comunei Horodniceni, în format electronic, la pagina de internet,  
https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/, în subeticheta „Hotărârile 
autorității deliberative”.  
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Preşedinte de şedinţă ,  
Consilier local,  

 ……………….…………………… 
V a s i l e  F L O R E A   

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretarul general al comunei, 
….………………………… 

Luiza-Maria MITROFAN   

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/

