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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
    privind stabilirea coeficienților de ierarhizare în vederea stabilirii salariilor de bază 
pentru aleșii locali, funcţionarii publici şi personalul  contractual din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava 
 
 Consiliul  Local  al  comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava; 
 Având  la bază: 

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr.6939/08.12.2021,prezentat  de domnul  
Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava; 

-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de  specialitate al 
primarului, înregistrat  sub  nr. 6940/08.12.2021; 

-avizul Comisiei  de  specialitate in cadrul Consiliului Local,  înregistrat  sub  
nr.7074/15.12.2021; 
Având în vedere prevederile: 

 art.6, art.7, art.8, art.10, art.11, art. 13, ANEXA nr.VIII, Capitolul I litera A pct.III şi 
cap.II litera A pct.IV din Legea nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice; 

 H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată; 

 art.417 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 art.159 și art.160 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 art.1 alin.1 şi art.7 din  Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 art.1 alin.2 litera „a” , art.2 alin.1-pct.1 și pct.7 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

  
Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.1 litera c) din Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.a, art. 139 alin.(1) şi art. 196 
alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului 
Local nr.6938/08.12.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru  funcţionarii publici 
şi personalul  contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava,în contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, 
înregistrat la nr. 6938/08.12.2021 și care a făcut obiectul afișării pe site-ul instituției 
www.primariaizvoarelesucevei.ro, la secțiunea Anunțuri, subsecțiunea Acte supuse 
consultării publice. 

 Consiliul Local al Comunei Izvoarele Sucevei, 
                                     

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/
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HOTĂRĂŞTE: 

  
 Art.1.(1)Se aprobă coeficienții de ierarhizare în vederea stabilirii salariilor de 
bază pentru aleșii locali, respectiv: primar și viceprimar, pentru funcţionarii publici şi 
pentru personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Izvoarele Sucevei, judeţul 
Suceava, începând cu luna ianuarie 2022, cu respectarea obligaţiei de încadrare în 
cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli și fără a depăși nivelul 
indemnizației lunare a funcției de viceprimar, conform anexei nr.1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
        (2)Potrivit art.3 alin.4 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, ordonatorul principal de credite va stabili prin dispoziţie, salariul 
lunar de bază pentru funcţiile din statul de funcţii, astfel încât să se încadreze în 
cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli și fără a depăși nivelul 
indemnizației lunare a funcției de viceprimar. 
 Art.2. Hotărârea Consiliului Local nr.27/27.05.2020    privind stabilirea salariilor 
de bază pentru  funcţionarii publici şi personalul  contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava, își încetează 
aplicabilitatea cu data adoptării prezentei hotărâri. 
 Art.3.Prevederile prezentei hotărâri pot fi contestate potrivit Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare la Tribunalul 
Suceava. 

Art.4:Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Comunei Izvoarele Sucevei, prin compartimentele de resort.  

Art.5:Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei Izvoarele Sucevei, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele 
Sucevei, Instituției prefectului - județul Suceava și se aduce la cunoștință publică prin 
afișarea pe site-ul primăriei www.primariaizvoarelesucevei.ro. 

 
 
 
Adoptată de Consiliul Local Izvoarele Sucevei, în şedinţa ordinară din data 

de 28.12.2021,cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu votul ‘’ pentru’’ a 6/9 voturi și 

din numărul total de 9 consilieri locali in funcţie si 6 prezenţi la sedinţă  
 
 
 

  Preşedinte de şedinţă,                                   Contrasemnează  pentru legalitate 
                                                          Secretarul general al comunei, 

                    Ioan HABUR                                  Cătălina JURAVLE 
 
 
 
Izvoarele Sucevei 
Nr.70 din 28.12.2021 
 
 
 
 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/

