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 H O T Ă R Â R E A NR. 70 

 din 28.06.2022 

 Privind: modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local  nr. 8 din 22.01.2020 
 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionari publici şi pesonalul contractual din 

 cadrul familiei ocupaţionale ,,ADMINISTRAŢIE’’ din aparatul propriu al Primarului 
 comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi, precum şi stabilirea nivelului indemnizaţiei de 

 şedinţă a aleşilor locali 

 Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
 Numărul şi data înregistrării proiectului: 1389/20.06.2022; 

 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  jud.Galaţi,  întrunit  în  şedinţă  ordinară,  în  data  de 
 28.06.2022, orele 17,30; 

 Având în vedere: 
 - HCL nr. 8 din 22.01.2020; 
 - referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 1390/20.06.2022; 

 -  raportul  de  specialitate  întocmit  de  şeful  biroului  financiar  contabil,  înregistrat  sub  nr. 
 1391/20.06.2022; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
 Ținând cont de prevederile: 

 -  art.10,  art.11,  art.13,  alin.(1)  si  art.38,  alin.  (2),  lit.  b)  din  LEGEA-CADRU  nr.153  din  28  iunie 
 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 

 -  prevederile  art.129  alin.  (2),  li.a)  si  lit.d),  alin.(7),  pct.12)  si  14),  art.212,  alin(2)  si  alin.(3)  din  OUG 
 nr.57/2019 privind Codul Administrativ; art.45, alin.(1) si alin.(2), lit.a); 
 În  temeiul  dispoziţiilor  art.  129,  alin.  2,  lit.  „a”,  ale  alin.  7,  lit.  „a”,  ale  art.  139,  precum  şi  art.  196, 

 alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1  –  Se  aprobă  modificarea  Anexei  nr.  1  la  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  8  din  22.01.2020 

 privind  stabilirea  salariilor  de  bază  pentru  funcţionari  publici  şi  pesonalul  contractual  din  cadrul  familiei 



 ocupaţionale  ,,ADMINISTRAŢIE’’  din  aparatul  propriu  al  Primarului  comunei  Valea  Mărului,  judeţul 
 Galaţi, precum şi stabilirea nivelului indemnizaţiei de şedinţă a aleşilor locali- rândul 2 astfel: 
 2. 
 Indemnizatia lunară a primarului: 2080(salariul minim la 2019) 4,5(coeficient) salariul de bază 9360 
 Indemnizatia lunară a viceprimarului: 2080(salariul minim la 2019) 3,5(coeficient) salariul de bază 7280 
 Indemnizatiile  lunare  ale  primarilor/viceprimarilor  unitatilor  administrativ  teritoriale  care  inplementeaza 
 proiecte  finantate  din  fonduri  externe  nerambursabile  se  majoreaza  cu  pana  la  25%  in  functie  de  numarul 
 de proiecte aflate in implementare pentru care unitatile administrativ-teritoriale au calitatea de beneficiar 
 Art.2.  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul  comunei 

 Valea Mărului și biroul financiar contabil. 
 Art.3.  Prezenta  hotărare  se  comunică  în  mod  obligatoriu,  prin  intermediul  secretarului  general  al 
 comunei,  în  termenul  prevazute  de  lege,  primarului  comunei  Valea  Mărului  și  prefectului  judetului 
 Galați  și  se  aduce  la  cunoștință  publică  prin  publicarea  pe  pagina  de  internet 
 www.primariavaleamarului.ro 

 Preşedinte de şedinţă, 
 Lupu Ramona-Georgiana 

 Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei, 

 Dumitrașcu Maranda 
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