
ROMANIA
Judetul BACAU
Consiliul local al comunei PLOPANA

" HOTARAREA nr 7129.01.2021
privind stabilirea salariilor debazapentru personalul din aparatul de specialitate

al primarului pentru anul202l

Consiliul local al comunei Plopana judetul Bacau, intrunit in sedinta
ordinara in data de 29.Al.202I,vazand:

- referatul de aprobarc al primarului comunei inregistrat lanr 32t1202t
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat lanr 32212A21
- rapoartele comisiilor de specialitate nr
- prevederile Hotarariii Guvernului nr 4 I 13 .0 1 .2021 privind stabilirea

salariului debaza minim brut garantat in plata pentru anul 201;
- prevederile art 2 alin l.,Iit a, arl 3 alin 1 si 4, art. 10, art lL alin, l, 2,3

si 4, art 12, art 38(3) lit e si f qi Anexa IX din Legea-cadru nr 15312017
privind salarizarca personalului platit din fonduri publice;

- prevederile Legii 5312003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.

In temeiul art. 129 alin. (2) Iit, ,d' si art.139(1) din Ordonanfa de
Urgenld a Guvrenuluj rc.5712019 - privind Codul administrativ,

HorARAgrE:
Art.1. (1) - Pentru arruI202l,se mentin salariile stabilite la nivelul lunii

decembrie 2020 pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului ;
(2) Fac exceplie de la prevederile aliniatului precedent salariile asistenlilor

personali care sunt mai mici de 2300 lei (salariul minim brut garantat in platd in
anul2021). Salariile mai mici de 2300lei vor fi majorate la suma de 2300 lei.

Art.2 Stabilirea salariilor lunare care cuprind : salariul de bazd,
compensaliile, indem niza[iile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum gi
celelalte elemente ale sistemului de salarizarc corespunzdtoare fiecdrei categorii
de personal , se realizeazd de primarul comunei prin dispozilie.

Art 3 Indemnizaliile aleqilor locali rdmdn Ia nivelul lunii decembrie 2020.
Art. 4 De modul ducerii la indeplinire a prezentei hotdr6ri raspunde primarul
comunei sprijinit de compartimentul financiar contabilitate qi resurse umane.

Art. 5 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului-judetul
Bacau Primarului comunei , persoanelor din aparatul de specialitate al primarului
si va fi facuta publica prin grija secretarului general al comunei.

Presedinte de sedin
Consili comunei,


