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HOTĂRÂREA NR. 35
Privitor la : aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Voineasa, județul Vâlcea pentru anul 2021
Consiliul Local al comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de
21.04.2021, la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie ;
Luând în dezbatere :
-referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Voineasa, prin care propune stabilirea salariilor
pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Voineasa, județul Vâlcea ;
-raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil din care rezultă încadrarea în cheltuielile
de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 ;
-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Voineasa nr.2265/21.04.2021;
-H.C.L. nr. 28/21.04.2021 privind aprobarea bugetului local al comunei pentru anul 2021;
-procesul-verbal nr. 2199/19.04.2021 întocmit cu ocazia consultării reprezentanţilor salariaţilor cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Voineasa ;
-avizul sub aspectul legalităţii a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 2260/21.04.2021 întocmit de
secretarul general al localităţii ;
În conformitate cu prevederile art.11 din Legea - cadru privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice nr.153/2017, coroborat cu art.129 alin.(2), lit. a) şi b), alin.(4) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare şi cu prevederile O.U.G. nr. 226/2020 privind unele
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările ulterioare, cu un număr de 11 voturi “pentru”, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă salariile de bază, aferente gradaţiei 0, pentru funcţiile publice şi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Voineasa, pentru anul 2021,
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Drepturile salariale lunare brute ale personalului prevăzut la art.1 se stabilesc prin dispoziția
primarului.
Art.3. Primarul va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, prin
compartimentele de specialitate, iar secretarul general al comunei va asigura aducerea la cunoştinţă
publică prin afişare şi o va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea exercitării
controlului de legalitate.
Voineasa 21.04.2021
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Filigean Nicolae
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