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  HOTARAREA  NR. 54 
 

 

       Privind : aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici     şi 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Frâncesti şi din serviciile publice din  subordinea Consiliului local Frâncesti, 

incepând cu 01.07.2022 

   
        Consiliul local  Frâncesti întrunit în şedinţa ordinară din data  de  30 iunie 2022 

,  la care participă un număr de  14 consilieri din totalul de 15 consilieri in funcţie; 

 Lucrarile sedintei sunt conduse de catre  domnul Andreică Constantin  ales 

presedinte de sedinta pe trei luni, potrivit hotararii Consiliului local al comunei  

Frâncesti cu nr. 38/2022 ; 

        Având în vedere : 

      -Raportul de aprobare a Primarului comunei Frâncesti, înregistrată sub nr. 

5221/ 27.05. 2022; 

      -Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, înregistrat sub nr. 

5220/ 27.05.2022, prin care se propune aprobarea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Frâncesti şi din serviciile publice din subordinea Consiliului 

local Frâncesti, 

    -Nota de fundamentare inregistrata sub numarul 5408 din 03.06.2022,  intocmita 

de catre Compartimentul contabilitate din cadrul Primariei Francesti, cu privire la  

existenta sursei de finantare privind plata drepturilor salariale; 

    -Avizul comisiei pentru invățământ,  culte, sănătate,  cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  6339/30.06.2022; 

     - Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia 

mediului, buget -finante, administrarea  domeniului public si privat al localitatii, 



agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul  

6339/30.06.2022 ; 

     - Avizul  comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul 6339 din 

30.06.2022;  

-raportul de avizare a legalitatii proiectului  de hotarare inregistrat sub numarul  

6334/30.06.2022, intocmit de secretarul general al  comunei  Frâncesti; 

 

 

- Procesul Verbal nr. 5409 din 03.06.2022, întocmit cu ocazia consultării 

reprezentanţilor salariaţilor cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei  

Frâncesti şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local Frâncesti ; 

În conformitate cu prevederile : 

 - art.3, art.11 alin. (3)si (4), art.13 alin.(1)  art. 16  (2), art.18 alin.(1) si (2) ,  

art.25, art.36, art.38 alin(2), lit.e)art. 40 din  Legea - cadru privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice nr.153/2017, cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

-prevederile Anexei  IX, lit.C, punctul 27  din Legea nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice  coroborate cu prevederile art. 1 

din Hotararea nr. 1071/2021  privind stabilirea salariului de bază minim  brut pe 

tară  garantat in plată ; 

- prevederile art. 164(1) din Legea nr.53/2003-Codul muncii, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-  Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Legii  nr.317/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2022;   

-  Hotararea Consiliului local Frâncesti nr. 10 din 10.02. 2022  prin care a fost 

adoptat bugetul local al comunei Frâncesti, pe anul 2022;  

     În conformitate cu prevederile art.5 lit.g), q), y), f) art.129 alin.(2) lit.a) și 

alin.(3) lit.c), alin.(4) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

coroborate cu cele ale Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu  13  voturi ”pentru ” si un vot impotriva, Consiliul 

local al comunei Frâncesti,  adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1  Începând cu data de 01.07.2022, se aprobă salariile de bază, aferente 

gradaţiei 0, pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al 

http://idrept.ro/00023385.htm


Primarului comunei Frâncesti ,  conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2 Începând cu data de 01.07.2022, se aprobă salariile de bază, aferente 

gradaţiei 0, pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului  

comunei  Frâncesti şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local 

Frâncesti,  conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.3.-  Personalul prevazut la art.1. si 2 din prezenta hotarare beneficiaza de 

indemnizatia de hrană  ce se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna 

anterioara.  

      Art.4. Drepturile salariale lunare brute ale personalului prevăzut la art. 1 si  2 

se stabilesc prin dispoziția primarului privind stabilirea salariului.  

     Art.5. – Se mentine, indemnizatia lunara de care beneficiaza consilierii locali 

pentru numarul maxim de sedinte in cuantum  de 10%  din indemnizatia lunara a 

primarului,  exclusiv majorarile prevazute de  art. 6 din H.G. nr. 325/18.05.2018  

 

 

pentru aprobarea  Regulamentului cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a 

posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește 

procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din 

fonduri europene nerambursabile. 

       Art.6 . Primarul  comunei Frâncesti va asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri, prin Serviciul Resurse Umane, iar secretarul va 

asigura aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul institutiei  si pe pagina 

proprie primariafrancesti-valcea.ro, şi o va comunica : 

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea in vederea exercitarii controlului pe 

legalitate 

- Primarului comunei Frâncesti                                                                           

                                      

                                     

                                                                          Frâncesti :      30.06.2022 
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