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HOTĂRÂREA NR. 41  

  

privind stabilirea salariului de bază pentru funcția publică de conducere de șef birou financiar, 

achiziții publice și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate  

al primarului comunei Nicșeni 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 23.09.2021,  

 

 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 4438/17.09.2021, 

luând în considerare propunerea salariului de bază formulat ca urmare a consultării 

reprezentanților salariaților și consemnat în procesul-verbal nr. 4426/17.09.2021, 

urmare a avizului comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

având în vedere HCL nr. 12/26.02.2021 privind stabilirea salariilor de bază pe anul 2021 

pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Nicșeni, 

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. 1-4, art. 15, art. 19, art. 25 din Legea-cadru nr. 

153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. I alin. 1 din OUG 

nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene,  

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 (1) Începând cu data de 01.10.2020 se stabilește salariul de bază pentru funcția 

publică de conducere de șef birou financiar, achiziții publice și resurse umane din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Nicșeni, după cum urmează: 

 

Funcția  Nivelul studiilor Coeficient Salariu de bază 

Șef birou S 2,95 6136 lei 

 

(2) Salariul lunar potrivit alin. (1) se stabilește de către primarul comunei Nicșeni. 

Art. 2 Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituţiei Prefectului-

Judeţul Botoşani, primarului comunei Nicșeni și șefului birou financiar, achiziții publice și resurse 

umane. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ  

                     Secretar general al comunei 

           Holoc Ioan                    Diac-Milatinovici Lucian-Iulian 

 

Consilieri în funcţie 11 prezenţi 10 voturi pentru 10 voturi împotrivă 0 abţineri 0 
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