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Nr.82/22.12.2021                                                                                                         

                                                                                                                                    

                                                                                                              PROIECT   

HOTARARE 

privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul care ocupa functiile prevazute in 

anexa nr.II ”Familia ocupationala de functii bugetare <<Sanatate si asistenta sociala>>” 

 

Primarul comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

Avand in vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Pietroasele inregistrat la nr.4936 

20.12.2021; 

- raportul compartimentului de specialitate, inregistrat la nr.4926/17.12.2021; 

-prevederile OUG nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 

termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

-prevederile Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice; 

-prevederile H.G. nr.1071/2021 privind stabilirea salariului minim brut pe tara garantat 

in plata; 

-prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia 

publica, republicata; 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

-H O T Ă R Ă Ş T E- 

 

    Art.1. Incepand cu luna ianuarie 2022 salariile de baza pentru personalul care ocupa 

functiile prevazute in anexa nr.II ”Familia ocupationala de functii bugetare <<Sanatate 

si asistenta sociala>>” –, sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

    Art.2. Personalul prevazut la art.1 beneficiaza de toate celelalte drepturi salariale si 

asimilate salariilor care se cuprind in venitul salarial si se acorda direct prin aplicarea 

prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice, precum si prin aplicarea actelor normative subsecvente prevazute in 

aceeasi lege-cadru. 

       Art.3. La data intrarii in vigoarea a prezentei hotarari, orice alta prevedere 

contrara se abroga. 

        Art.4. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 

                                                           Initiator, 

                                                            Primar, 

                                                    Cornel Enache                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                        Avizeaza  

                                                                                                Secretar general, 

                                                                                                 Matache Aurelia 

 



 

 

 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: 

primariapietroasele@yahoo.com 

 

NR. 4936/20.12.2021 

 

                                            REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru 

personalul care ocupa functiile prevazute in anexa nr.II ”Familia 

ocupationala de functii bugetare <<Sanatate si asistenta sociala>>” 

 

          

 Potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.130/2021 

privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

salariile de baza pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute în 

anexa nr. II "Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi 

asistenţă socială»" la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2022 se 

majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de 

Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021.          

  In consecinta, solicit plenului Consiliului local sa analizeze si 

sa adopte proiectul de hotarare in forma prezentata. 

 

 

PRIMAR, 

Cornel Enache 

  

 

 

 

 

 

 

https://idrept.ro/00186657.htm
https://idrept.ro/00186657.htm
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Nr.4926/17.12.2021                 Aprob.Primar, 

         ____________ 

 

Referat 

 

la proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul 

care ocupa functiile prevazute in anexa nr.II ”Familia ocupationala de functii 

bugetare <<Sanatate si asistenta sociala>>” 

 
 

 Subsemnata Badea Adriana, consilier juridic  la Compartimentul juridic si 

resurse umane, avand in vedere : 

- H.G. nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată; 

- Art.1, alin.(3) din OUG nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative; 

- prevederile Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice; 

- Salariile de baza pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute în 

anexa nr. II "Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi 

asistenţă socială»" la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2022 se majorează 

cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru 

nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 

şi cel din luna decembrie 2021.          

  

Fata de cele prezentate, propun initierea unui proiect de hotarare privind 

stabilirea salariilor de baza pentru personalul care ocupa functiile prevazute in 

anexa nr.II ”Familia ocupationala de functii bugetare <<Sanatate si asistenta 

sociala>>” 

 
Compartiment juridic si resurse umane, 

 

Badea Adriana 

 

 

 

https://idrept.ro/00186657.htm
https://idrept.ro/00186657.htm


 

 

 

 
 

 

 

ROMANIA 

 

JUDETUL BUZAU 

 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

                    

 
 

 

NR._________DIN 27.01.2022 

Comisia pentru programe de dczvoltare economico-sociala, 

buget finante, administarea bugetului privat al comunei, 

agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, 

servicii si comert (1 ) 

 

 

R A P O R T   A V I Z A R E 

 

la proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru 

personalul care ocupa functiile prevazute in anexa nr.II ”Familia 

ocupationala de functii bugetare <<Sanatate si asistenta sociala>>” 

 

        Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus 

mentionata, in sedinta comisiei pe domenii din data de 27.12.2021 a 

analizat proiectul de hotarare  privind  stabilirea salariilor de baza 

pentru personalul care ocupa functiile prevazute in anexa nr.II 

”Familia ocupationala de functii bugetare <<Sanatate si asistenta 

sociala>>”, il avizeaza favorabil  si propune sa fie introdus pe 

ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 27.01.2022. 

 

 

COMISIA : 

 

1.Banica Ionel –presedinte_____________________________ 

2.Petre Nicolae Georgian – secretar_____________________ 

3.Tescan Neculai Miron _____________________________ 

4.Dumitrascu Dragos Dumitru_______________________ 

5.Mares Nicolaie________________________ 
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