
ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL MAIERU

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Maieru, care se aplică începând cu data de 01 martie 2022 

Consiliul Local al comunei Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud, s-a întrunit în şedinţă ordinară, în 
data de 15.03.2022, în prezența a _14_ consilieri. 

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Maieru, înregistrat sub nr. 30 din

15.03.2022; 
- Referatul de aprobare nr. 1175 din 15.03.2022 al Primarului comunei Maieru, cu privire la

proiectul de hotărâre, în calitate de iniţiator; 
- Raportul de specialitate nr. 1174 din 15.03.2022 întocmit de Compartimentul

financiar-contabil, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Maieru, care se aplică începând cu data de 01 
martie 2022; 

- Procesul-verbal nr. 1176 din 15.03.2022 întocmit în urma consultării dintre primar şi
reprezentanţii salariaţilor cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi 
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Maieru, care se aplică începând 
cu data de 01 martie 2022; 

- Avizul nr. 1190 din 15.03.2022 al comisiei economico-financiare, social-culturale, culte,
muncă şi protecţie socială, integrare europeană şi relaţii externe din cadrul Consiliului Local Maieru; 

- Avizul nr. 1187 din 15.03.2022 al comisiei juridice şi de disciplină, pentru agricultură,
silvicultură, protecţie mediu şi turism din cadrul Consiliului Local Maieru. 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 41 alin. (5), art. 47 alin. (4), art. 58 alin. (1) şi art. 60 - art. 62 din Legea nr.

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (3), art. 7 lit. a), art. 11 alin. (4), art. 37, art. 38 alin.
(1) şi alin. (2) lit. b), alin. (3) lit. e) şi Anexei nr. VIII Familia ocupaţională de funcţii bugetare
„Administraţie” din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată; 

- prevederile art. 26 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare; 

- prevederile art. 417 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 130/2021 din 17 decembrie 2021 privind unele măsuri
fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative; 

- prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Maieru nr. 19 din 20.03.2020 privind stabilirea
salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Maieru, care se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2020; 

- prevederile Hotǎrârii Consiliul Local Maieru nr. 73/14.10.2021 privind aprobarea
organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi activităţile 
subordonate Consiliului Local al comunei Maieru; 

- prevederile Hotǎrârii Consiliului Local al comunei Maieru nr. 10 din 09.02.2022 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maieru pe anul 2022; 



În  temeiul   prevederilor  art.  5  lit. cc), art. 129 alin. (2) lit. a)  şi alin. (3) lit. c), art. 139 alin. (1) 
şi alin. (3) lit. a), art. 154 alin. (6), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 - art. 199 din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

    Art.1. Începând cu data de 01 martie 2022 se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile 
publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Maieru, conform 
Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local 
nr. 19 din 20.03.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Maieru, care se aplică începând cu data de 01 
ianuarie 2020, își încetează aplicabilitatea. 
  Art.3. (1) Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică în termen de 5 zile de la data comunicării 
oficiale către prefect, prin publicare pe site-ul www.primariamaieru.ro la Secţiunea Monitorul 

Oficial Local. 
 (2)  Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în condiţiile Legii 
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
comunei Maieru şi Compartimentul financiar-contabil. 

Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Maieru cu un număr de 
_14_ voturi „pentru”, _0_ voturi „împotrivă” şi _0_ voturi „abţinere”din numărul de _14_ consilieri 
locali prezenţi la şedinţă. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretarului general al comunei Maieru, cu: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- Primarul comunei Maieru; 
- Compartiment financiar-contabil. 
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