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  HOTĂRÂREA  NR .   10   / 2022 

privind stabilirea salariilor de bază în anul 2022 pentru funcționarii  publici și 

personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu 

de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș 
 

Consiliul local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de  31 ianuarie 2022;  

 
  Având în vedere: 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr. 7/182/21.12.2021 şi raportul 

compartimentului de specialitate nr. 7/183/21.12.2021 prin care se supune spre aprobare salariile de 
bază în anul 2022, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei 
ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș,;  

-OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ-Partea a VI-a Statutul funcționarilor Publici, 
Prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului 
plătit din fonduri publice;  

 Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
-Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare,  
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 15/25.01.2021 privind stabilirea 

salariilor de bază în anul 2021 pentru funcționarii  publici și personalul contractual din cadrul 
familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu de specialitate al primarului comunei 
Gălăuțaș și Procesul verbal nr.235/2021 încheiat în urma consultării salariaților, funcționari publici 
și personal contractual, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș; 

  Art. I, alin. (1), alin. (3), alin. (5) din O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-
bugetare, prorogarea unor termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative; 

 H.G. nr. 1071/2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, 
începând cu data de 1 ianuarie 2022;  

 În baza dispozițiilor art. 3 alin.(4), art. 6,  art. 11 și 38 din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, proces -verbal 
de afișare nr. 9/20/21.12.2021; 

 Regulamentul cuprinzând măsurile metolodogice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

Avizele cu caracter consultativ  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comuei Gălăuțaș, respectiv comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-
sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, servicii şi comerţ, nr. 9//9/2022; comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, 
familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului, nr.10/7/2022, comisia 
pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor cetăţenilor, nr.11/10/2022;              

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. 14, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se stabilesc, începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariile de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din 
aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș, conform Anexei nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 ianuarie 2022, pentru 

funcțiile din anexa nr. 1 situate sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
respectiv de la lit.c) nr.crt. 7- Sef echipă specializată, gradatia 0 de vechime în muncă, nr. crt. 8-
Mecanic utilaj, gradația 0 de vechime în muncă, nr.crt.9 -Conducător autospecială, gradația 0 de 
vechime în muncă,  gradația 1 de vechime în muncă, lit.d), nr. crt. 4 Muncitor calificat III , 
Muncitor calificat IV, gradația 0 de vechime în muncă, nr.crt.5-Muncitor necalificat II, gradația 0 
de vechime în muncă, gradația 1 de vechime în muncă, gradația 2 de vechime în muncă  și 
Muncitor necalificat I, gradația 0 de vechime în muncă, gradația 1 de vechime în muncă,  nivelul 
salariului de bază se stabilește la 2.550 lei. 

 
Art. 2. Ordonatorul de credite va emite actele administrative individuale privind stabilirea 

salariilor lunare ale personalului din subordine, începând cu data de 1 ianuarie 2022, cu respectarea 
prevederilor prezentei hotărâri.  

 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului comunei Gălăuțaș, Instituţiei Prefectului 

Judeţului Harghita, contabilului instituției şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 
 
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Gălăuțaș. 
 
 
Gălăuțaș, la  31 ianuarie 2022 

 

Președinte de ședință,      Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,                Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

  ………………………                              ………………………     
      Emil TOMPEA               Monica-Camelia MORAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


