
ROMANIA
JUDETUL GORJ

COMUNA POLOVRAGI

coNsltf uL LocAL' 
H.TARAREA Nr.4 din 27.ot.zozz

privind menlinereo, in onul 2022, a salariilor pentru func;iile publice $i contractuale din codrul

fomiliei ocupolionale "Administrofie" utilizate in codrul aporotului de speciolitote ol Primorului comunei
Polovragi, lo nivelul lunii decembrie 2027

Consiliul Local al comunei Polovragi, judeful Gorj;
AvSnd in vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Polovragi, in calitate de iniliator, inregistrat cu nr.

s09/19.01..2022,
- Raportul de specialitate nr.510/19.0t.2022 al Compartimentului financiar - contabil, impozite 5i

taxe locale privind menlinerea, in anul 2021.,a salariilor pentru funcliile publice 5i contractuale din

cadrul familiei ocupalionale "Administrafie" utilizate in cadrul aparatului de specialitate al

Primarului comunei Polovragi, la nivelul lunii decembrie 2O2t;
- Hoti16rea Consiliului Local Polovragi nr. 34 din 29 ianuarie 2019 privind stabilirea salariilor de bazi

pentru func!ionarii publici 5i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului comunei Polovragi 5i din serviciile publice fdrd personalitate juridici aflate in subordinea

Consiliului Local al comunei Polovragi,
- Hotd16rea Consiliului Local Polovragi 7 din 28.01.2020 privind stabilirea indemnizaliilor

demnitarilor, precum qi a salariilor de bazi pentru funclionarii publici gi personalul contractual din

cadrul aparatului de specialitate al Primaruluicomunei Polovragi pentru anul 2020;

- Hotdr6rea Consiliului Local Polovragi nr. 84 din 23.09.2020 privind modificarea Anexei nr. 1 a

Hoti16rii Consiliului Local Polovragi nr. 34 din 29 ianuarie 2019 privind stabilirea salariilor de bazd

pentru func!ionarii publici gi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului comunei Polovragigi din serviciile publice fdrd personalitate juridici aflate in subordinea

Consiliului Local al comunei Polovragi
- Prevederile art.Ll alin. (1)- (2) Sialin, (4), coroborat cu art.3 alin. (1), art.6, art.7lit. a), lit. d), art.

9, art. L0 alin. (1) - (4), art. 13 alin. (1), art. 15, art. 16, art. 19 alin. (2), art.28, alin. (1) si alin. (2),

art. 38, alin. (3), lit. a), lit. e), lit. f), ale anexeiVlll, capitolul l, lit. A), pct. lll, lit. B, art.7 alin. (1) lit. b)

gi alin. (2), capitolul ll, lit. A), pct. lV, lit. a) gi b) din Legea nr. 153/20t7 privind salarizarea

personalului plStit din fonduri publice, cu modificdrile gi completirile ulterioare,
- Hotd16rea Consiliului Local Polovragi nr. 10L din 15.10.2021 privind stabilirea cuantumului

indemnizaliei consilierilor locali pentru participarea la gedinlele consiliului gi ale comisiilor de

specia litate,
- Prevederile O.U.G. nr. 130 /17 decembrie ZOZ| privind unele misuri fiscal-bugetare, prorogarea

unor termene, precum ti pentru modificarea picompletarea unor acte\qormative;

- Prevederile art. I pct. l din OUG nr, 130/17 decembrie2}2l,.privind modificarea Sicompletarea

unor acte normative, precum 5i pentru prorogarea unor termene,

- Prevederile H.G. nr.1071din 04.10.2021 pentru stabilirea salariuluide QazS minim brut pe lari in
platS;

- Prevederile art.14, art.16, art.!7, art.2O-23, art.40 din Legea nr.273l20OG privind finanlele publice

locale, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
- Art. ZLZ alin. L,2 5i 3 din OUG nr. 57/201.9 privind Codul Administrativ, cu modificdrile 5i

completd rile ulterioare,
- Structura func!iilor publice aprobate prin hotd16rii ale Consiliului Local Polovragi, pentru aparatul

de specialitate al primarului comunei Polovragi gi serviciile publice fdri personalitate juridici din

subordinea consiliului local;

- prevederile art.4, art. 5 gi art. 6 din Regulamentului-cadru privind stabilirea condiliilor de infiinlare

a posturilor in afara organigramei pi a criteriilor pe baza cdrora se stabilegte procentul de majorare

salariala pentru activitatea prestatd in proiecte finanlate din fonduri europene nerambursabile,

aprobat prin H.G. nr.325/2018;

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,



in temeiul art.129,133 alin.2, art.139 5i art.1"96 din o.U.G. nr.57/2079 privind Codul Administrativ,

cu modificdrile ulterioare,

uorAnASre:

Art.1.in anul2O12,incepand cu data de l ianuarie, cuantumul brutalsalariilorde bazd/soldelorde

funclie/salariilor de funcJie/indemnizaliilor de incadrare lunari de care beneficiazd personalul plStit din

fonduripublice se menline la acelaginivelcu celce se acordi pentru luna decembrie202Tin mdsura in care

personalul ocupd aceeagi func[ie gi igi desfdqoard activitatea in aceleagi conditii.

Art. 2. prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea - cadru nr' !5312077, cu

-. modificirile gi completirile ulterioare, in anul 2022,incep6nd cu data de l ianuarie, indemnizatiile lurlare

pentru funcliile de demnitate publicd gi funcliile asimilate acestora, prevdzute in anexa nr. lX la Legea -

cadru nr. L53/ZOL7,cu modificirile gi completirile ulterioare, se mentin la nivelul aferent lunii decembrie

2027.
Art. 3. in anul 2O22, incepfind cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor,

compensaliilor, primelor gi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii,

din salariul brut lunar, solda lunari de care beneficiazi personalul plitit din fonduri publice se mentine cel

mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021, in misura in care personalul ocupi

aceeagi funcfie gi igi desfigoard activitatea in aceleaSi conditii.

Art. 4. Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Lesea - cadru nr. 153/2017, cu

modificdrile gicompletdrile ulterioare, in anul 2A22,valoarea lunard a indemnizalieide hrand se mentine la

nivelul din anul 2021.

Art. 5. in anul 2022, cuantumul unui voucher de vacanld pentru un salariat, ce se.acordi salarialilor

primirieiin conformitate cu prevederile OUG nr. 812009 va fide 1450 lei,

Art. 6. (1) pentru participarea la gedinlele consiliului gi ale comisiilor de specialitate, consilierii

locali, au dreptul la o indemnizalie lunard. Primarilor gi viceprimarilor nu li se acordd indemnizalie pentru

pa rticiparea la gedinte.

(2) lndemnizatia lunard pentru consilierii localicare participd la 5edinlele ordinare ori la Sedintele

extraordinare ale consiliului local gi ale comisiilor de specialitate este in cuantum de t0% din indemnizatia

lunard a primarului, exclusiv majordrile previzute la art. 16 alin. 2 din Leg6a nr.75312017.

(3) Consilierii locali, au dreptul la indemnizalia lunari calculatd in conforrnitate cu art. 61 din Ordinul

MLDPA nr.25l2O2t, doar daci participi la cel putin o gedinfd a autoritiliideliberative 5io Sedintd a

comisiei de specialitate, pe lun6, desfiSurate in conditiile legii.

Art.7. Primarul comunei Polovragi prin intermediul secretarului general al comunei Polovragi 5i a

compartimentului financiar - contabil, impozite gi taxe locale, va duce la indeplinire prevederile prezentei

hoti16ri.
Art.8. Prezenta hotarere se comunicS, prin intermediul secretaruluifeneral comunei Polovragi, in

termenul previzut de lege, Primarului comunei Polovragi gi lnstituliei erefecluliri - Judelul Gorj.

Hotererea a fost adoptatd in gedinla ordinari a Consiliului Local Polovragi din data de 27 ianuarie

2OZ2 cu 11 voturi pentru, 0 voturi impotrivS, 0 abfineri din 11 consilieri prezen\i din*11 consilieri in funcfie

PRESEDTNTE DE SEDINTA,

ELIAN

ContrasemneazS, Secretar general comund,

Bddifa Liliana-Elena
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