
                ROMÂNIA                                                                           
     JUDEŢUL BISTRIŢA- NĂSĂUD                                    

COMUNA NEGRILESTI                                                                         NR 14 din 6.01.2021 

                                                                                              

                                                                                                       

                                 PROIECT  DE  H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea salariului de bază pentru funcţiile  publice şi  contractuale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Negrilesti  

  
Consiliul Local al comunei Negrilesti, judeţul Bistriţa – Năsăud întrunit în şedinţă 

ordinară în prezenţa a      consilieri din  totalul de 11 consilieri în funcţie convocaţi. 
                    Având în vedere : 
           - referatul de aprobare   înregistrată  sub nr.15  din 6.01.2021 prin care primarul 
comunei Negrilestipropune  stabilirea salariilor  de bază pentru funcţiile publice şi  
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Negrilesti ; 
          -raportul de cpecialitate al secretarului general  comunei Negrilesti nr. 16 din 6.01.2021 
privind propunerea de stabilire a salariilor  de bază pentru funcţiile publice şi  contractuale din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Negrilesti;  
          - prevederile art 1 art 2 alin(1) lit b),art 6 art 7,art 11,art 38 alin(2) lit b din   Legea  –
cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ; 
        -prevederile  art 164 alin (1) din Legea nr 52/2003 Codul  muncii 
- avizul consultativ nr. ________ al Comisiei nr.1,  
- avizul consultativ nr. _________ al Comisiei nr.2, 
-procesul verbal nr ____incheiat cu reprezentatii salariatilor din cadrul Primariei comunei 
Negrilesti 
-HCL nr 39/2020 pentru  aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al personalului din -
aparatul  de specialitate al Primarului comunei  Negrilesti  
-OUG nr 226/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor termene 
            În conformitate cu  prevederile  art 129 alin(2) lit a) si lit d) alin (7)(12)(14),art. 196 
alin (1) lit a) din  OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

           Art.1.Începând cu data de 01.01.2021 se stabilesc salariile  de bază pentru funcţiile 
publice şi  contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Negrilesti,conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 

Art.2 (1)Contestatiile  cu privire la  stabilirea salariilor de baza se depun in termen de 
20 de zile calandaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor 
salariale la sediul primăriei Negrilesti. 

          (2) Impotriva modului de solutionare a contestatiei functionarul nemultumit  se 
poate adresa instantei de contencios administrativ in termen de 30 zile calendaristice de la 
data comunicării soluţionării contestatiei. 



 Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  primarul 
comunei Negrilesti, judeţul Bistriţa-Năsăud, biroul financiar-contabil şi secretarul general au 
UAT din  cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Negrilesti.  

. Art. 5  De la data adoptării prezentei hotărâri, H.C.L. nr.6/.2018  își încetează 
aplicabilitatea. 

Art. 6 Prezenta hotărâre s-a adoptat cu ___ voturi "pentru", ___ "abțineri" și ___ voturi 
"împotrivă" (majoritate absoluta). 

 
 
         Primar,                                                                   Aviz de legalitate, 
    Costin Dumitru                                                       Secretar general al UAT, 
                                                                                  Muresan Danuta-Domnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


