
ROMANIA 
JUDEJUL BISTRIJA-NASAUD 

COMUNA ~IEUT 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 2 din 31.01.2019, privind stabilirea salariului de baza pentru 
functiile publice, functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei $ieuj §i 

Serviciile publice de interes local, subordonate Consiliului local, 
1ncepand cu 1 lanuarie 2019 

Consiliul local al comuna $ieuj, 1ntrunit in §edinta ordinara, 
Avand 1n vedere: 
- Proiectului de hotarare privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 2 din 31.01.2019, privind 

stabilirea salariului de baza pentru func\iile publice, functiile contractuale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei $ieuj §i serviciile publice de interes local, subordonate Consiliului local, 
1ncepand cu 1 lanuarie 2019 

- Referatul de aprobare a Primarului comuna $ieuj, 1n calitate de initiator al Proiectului de hotarare; 
- Raportul de specialitate al secretarul comunei $ieu\, privind propunerea de completare a Anexei 

nr. 1 la HCL nr. 2 din 31.01.2019, privind stabilirea salariului de baza pentru functiile publice, functiile 
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 9ieuj §i serviciile publice de interes 
local, subordonate Consiliului local, 

- prevederile art.3, alin (1) ~i (4) ~i art. 11 Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit 
din fonduri publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile §i completarile ulterioare; 
- prevederile Hotarari Guvernului Romaniei nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de baza 

minim brut pe jara, garantat in plata; 
- Hotararea Consiliului Local $ieuj nr. 2 din 31.01.2019, privind stabilirea salariului de baza pentru 

func\iile publice, func\iile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei $ieuj §i 
serviciile publice de interes local, subordonate Consiliului local, incepand cu 1 lanuarie 2019; 

- Hotararea Consiliului Local $ieuj nr. 40 din 26.08.2021 privind aprobarea infiintarii unui post de 
muncitor calificat la Serviciul public de interes local; 

- Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Sieut, pe anul 2021, aprobat prin Hotararea Consiliului 
local $ieuj nr.21 din 22.04.2021, cu rectificarile ulterioare; 

- avizul Sindicatulului liber Ardealul cu privire privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 2 din 
31.01.2019, privind stabilirea salariului de baza pentru func\iile publice, functiile contractuale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei 9ieuj §i serviciile publice de interes local, subordonate 
Consiliului local, 1ncepand cu 1 lanuarie 2019; 

- rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei $ieut; 
Tn temeiul art.129 alin.2 lit."d", alin. 7 lit. "s" §i art.196, alin. 1, lit.,,a", din Ordonanja de urgenja a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art.1.(1), Se aproba completarea Anexei nr.1, la HCL nr. 2 din 31.01.2019, privind stabilirea 
salariului de baza pentru functiile publice, func\iile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei $ieuj §i serviciile publice de interes local, subordonate Consiliului local, incepand cu 1 
lanuarie 2019, prin introducerea dupa litera ,,D Serviciu public pentru situa\ii de urgenta", un nou label 
cu litera ,,E Serviciu public de interes local", cu o singura pozi\ie, care va avea urmatorul con\inut: 
Functie contractuala de execu\ie ,,Muncitor ca/ificat II (Buldoexcavatorist)"; Nivelul studiilor - ,,MIG"; Salarul 
de baza - ,,2415"; Coeficient aferent grada\ie 0-,, 1,05". 



Art.2. Celelalte prevederii ale Anexei nr.1 la HCL nr.2 din 31.01.2019, privind stabilirea salariului de 
baza pentru functiile publice, functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei $ieut §i serviciile publice de interes local, subordonate Consiliului local, incepand cu 1 lanuarie 
2019, raman neschimbate. 

Art.3. Primarul comunei $ieut, prin Compartimentul Buget-finante Contabilitate, Economic §i 
Administrativ ~i persoana responsabila cu resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei $ieut, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.4. Secretarul comunei $ieut va comunica prezenta hotarare: 
- lnstitutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud 
- Primarul comunei $ieut - domnul Ivan Mihai Gheorghe, 
- Compartimentul Buget-finante Contabilitate, Economic §i Administrativ; 
- Persoana responsabila cu resurse umane, 

~ieut la 28 Septembrie 2021 

Nr. 45 

Olar ParfFmiP. 

'~---

NOTA: - Prezenta hotarare a fost aprobata de catre Consiliul Local al comunei ~ieu\, cu majoritate absoluta, cu respectarea 
art.139, alin.(3}, lit.a}, alin.(5} lit. c}, din Ordonan\a de Urgen\a a Guvenului Romaniei nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 
respectiv: cu un numar de 11 voturi .Pentnl', Q voturi .lmpotriva· si Q .Abfineri, din 11 consilieri in func\ie. 




