ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA

HOTĂRÂREA NR. 5/2022
privind aprobarea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Cămărzana, județul Satu-Mare
-

Referatul de aprobare nr. 326/19.01.2022 și Proiectul de hotărâre nr.
327/19.01.2022, întocmite de primarul comunei Cămărzana
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Cămărzana
- Prevederile art. 1, art. 3 alin (4), art. 6-13, art. 15-16, art. 19, art. 21, art. 25 alin.(1),
art.27, art. 30-38 și art. 40 precum, Anexa nr. VIII, Capitolul I, lit.A, punctul III,
Capitolul II, pct.IV și Anexa nr. IX, lit.C, pct. 16, pct.28 din Legea – Cadru 153/2017,
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare
- Prevederile art.164, alin.(1), alin.(2), alin.(3) din Legea nr.53/2003 (r1)– Codul
muncii, cu modificările și completările ulterioare
- prevederile HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe
țară garantat în plată
- prevederile OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea
unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
art.I, alin.(1), alin.(2)
- procesul verbal de consultare a organizatiei sindicale reprezentative, nr.
305/18.01.2022
În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(4) lit.”a” , art.139 alin.(3) lit.”a”, art.196
alin.(1) lit.”a”, art.243 alin.(1), lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă valoarea minimă și maximă a coeficienților de ierarhizare precum și
salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Cămărzana, județul Satu-Mare,
conform anexelor 1 și 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. În anul 2022, incepand cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de
baza/soldelor de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor de incadrare lunara
de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel
cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2021 în măsura în care personalul ocupă
aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleasi conditii.
Art. 3. (1) Fiecărei funcții, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii,
corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de demnitate
publică şi funcţiilor de conducere pentru care gradaţia este inclusă în indemnizaţia
lunară/salariul de bază.
(2) Stabilirea salariilor lunare se realizează de catre ordonatorul de credite, prin
dispoziție, cu respectarea prevederilor legale, în raport cu responsabilitatea,
complexitatea şi impactul deciziilor impuse de atribuţiile corespunzatoare
activităţii desfăşurate cu respectarea valorilor minime –maxime ale coeficienților de
ierarhizare aprobați prin prezenta hotărâre.

Art. 4. Începând cu data prezentei, HCL nr. 9/2019 și HCL nr. 4/2020 îşi încetează
aplicabilitatea.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Cămărzana, secretarul general și contabilul primăriei Cămărzana.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare,
Primarul comunei Cămărzana, contabilului Primăriei Cămărzana și se aduce la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei Cămărzana şi prin publicarea pe
pagina de internet a primăriei.
Cămărzana: 25.01.2022

Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Bâle Vasile

Contrasemnează,
secretar general,
Borhidan Cristina-Mariana

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare
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