
                      România, Judeţul Vâlcea
                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE
               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679
    E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro
                         CONSILIUL LOCAL                    

HOTĂRÂREA NR. 

Cu privire la :  Modificarea Anexei nr. 1, I, lit. c), nr. crt. 1 din
Hotărârea Consiliului  Local  Roșiile  nr.  30/21.04.2021
privind  aprobarea  salariilor  de  bază  pentru
funcţionarii  publici  şi  personalul  contractual  din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi  din
serviciile  publice  fără  personalitate  juridică  din
subordinea  Consiliului local Roșiile

Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa
ordinară  din  data  de   30.07.2021  la  care  participă  un  număr  de  11
consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;

Având în vedere că domnul _______ a fost ales preşedinte de şedinţă
pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de
30.07.2021;

Luând  în  dezbatere  referatul  secretarului  general  UAT  Roșiile  și
raportul  de  specialitate  înregistrat  la  nr.  2744/23.07.2021  prin  care  se
propune  Modificarea  Anexei  nr.  1,  I,  lit.  c),  nr.  crt.  1  din  Hotărârea
Consiliului Local Roșiile nr. 30/21.04.2021 privind  aprobarea salariilor de
bază  pentru  funcţionarii  publici  şi  personalul  contractual  din  cadrul
aparatului  de  specialitate  al  Primarului  comunei  Roșiile  şi  din  serviciile
publice din subordinea Consiliului local, ținând cont de prevederile legale,
cu luarea în considerare a celorlalte dispoziții ale HCL  Roșiile nr. 30/2021,
având în vedere recomandarea Serviciului de Audit Public Intern privind
evaluarea  activităților  financiar  contabile  la  UAT  Roșiile  din  data  de
09.07.2021,  pct.  9,  3.5.1  privind  recalcularea  salariilor  de  bază  cu
respectarea art. 10 alin. (4) și art. 11 alin (4) din L. 153/2017; 

Luând  în  considerare  Hotărârea  Consiliului  Local  Roșiile  privind
aprobarea bugetului local al comunei Roşiile, judeţul  Vâlcea la venituri și
cheltuieli  pe  anul  2021  si  estimările  pe  2022-2024,  cu  încadrarea  în
cheltuielile  de  personal  aprobate  în  bugetele  de  venituri  și  cheltuieli ;
Hotărârea  Consiliului  Local  Roșiile  privind  aprobarea  organigramei  și
statului de funcții;

Văzând avizele comisiilor de  specialitate din cadrul Consiliului local
Roşiile prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Ţinând  cont  de  raportul  de  avizare  al  legalităţii  proiectului  de
hotărâre întocmit de secretarul general al UAT Roşiile;    

În conformitate cu prevederile art. 3,  art.11, art. 18, art. 19, art. 13
alin. 1, pct.16, 28  lit.C, anexa nr. IX, anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi
cap. II lit. A pct. IV din Legea - cadru privind salarizarea personalului plătit
din fonduri  publice nr.153/2017,  coroborat cu art.  1  din  HG nr.  4/2021
privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata,
art. 5 din OUG 90/2017, art. 129 din L. nr. 292/2011 a asistenței sociale, L.
448/2006  republicata,  privind  protectia  si  promovarea  drepturilor
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persoanelor cu handicap, L. 53/2003 privind codul muncii, L. nr. 188/1999
r2, privind statutul funcționarilor publici, L. nr. 241/2006 a serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare, art. 14, 16, 17, 20-23, 40 Legea nr.
273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, Legea
nr. 334/2002 privind bibliotecile, republicată, văzând și prevederile art. I,
IX,  XII  alin  (1),  (2)  din  OUG.  Nr.  226/2020 privind  unele  măsuri  fiscal-
bugetare și  pentru modificarea și  completarea unor acte normative,  cu
modificările  și  completările  ulterioare cu  respectarea  Legii  nr.  24/2000
privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.
52/2003  r1 privind  transparența  decizională  în  administrația  publică,
văzând  și  art.  120,  121  din  L.  1/2003  –  Constituția  României,  Legea
199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009
r1 privind Codul Civil;

În temeiul art. 129, alin. (2) lit. a), d), alin. 4 lit. a), alin. (7), (12),
(14), art. 133 alin. (1), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit a), art. 196 alin. (1) lit.
a), art. 197 – 200 coroborate cu art. 153-155, art. 212, Partea a VI-a din
O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  și
completările ulterioare,  cu 11 voturi  pentru,   Consiliul  local  al  comunei
Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.  I. Se modifică Anexa nr.  1,  I,  lit.  c),  nr.  crt.  1 din Hotărârea
Consiliului Local Roșiile nr. 30/21.04.2021 privind aprobarea salariilor de
bază  pentru  funcţionarii  publici  şi  personalul  contractual  din  cadrul
aparatului  de  specialitate  al  Primarului  şi  din  serviciile  publice  fără
personalitate juridică din subordinea  Consiliului local Roșiile, care va avea
următorul conținut

”
1 Consilier, inspector, grad profesional

superior
S 0

”
      Art. II. Celelalte prevederi ale  Hotărârii Consiliului Local Roșiile nr.
30/21.04.2021 rămân neschimbate.
      Art. III. Primarul  comunei Roșiile va duce la îndeplinire prezenta
hotărâre prin Secretarul general UAT Roșiile și contabilul primăriei, emițînd
Dispoziții  privind  calcularea  salariilor  cu  valoarea  actualizată,  cu
respectarea dispozițiilor art. 10 alin. (4) și art. 11 alin (4) din L. 153/2017
privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri  publice,  actualizată,
conform măsurii lăsate de Serviciul de Audit Public Intern.

Art. IV. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de
01 August 2021.

Art.  V. Prezenta  hotărâre  se  va  comunica  Instituţiei  Prefectului
judeţului Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului
comunei  Roşiile  pentru  ducerea  la  îndeplinire  prin  compartimentele  de
specialitate  şi  va  fi  comunicată  personalului  salariat  la  care  se  referă
prezenta prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 
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Roşiile, 23.07.2021
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate, 
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile, 
                                                            AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN
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