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HOTĂRÂREA NR. 64 

referitor la modificarea și completarea anexei la HCL nr. 48/28.10.2021 privind stabilirea 

salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Nicșeni 

 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 17.12.2021, 

 

 

urmare a raportului de specialitate nr. 6141/17.12.2021, 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 6143/17.12.2021, 

având în vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, 

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. 1-4, art. 15, art. 18, art. 22, art. 25 din 

Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 

42, art. 59-62, art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, art. 120 alin. 1 și art. 121 

alin. 1 și 2 din Constituția României, art. 7 alin. 2 Cod Civil,  

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 Se aprobă modificarea și completarea anexei la HCL nr. 48/28.10.2021 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nicșeni, după cum urmează: 

 

Funcţia Grad Nivel studii Salariu de bază 

Administrator public I S 5600 

II S 5700 

Secretar general al comunei I S 6150 

II S 6240 

 

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

Judeţul Botoşani, primarului comunei Nicșeni și șefului biroului financiar. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

              Secretar general al comunei 

      JÎJIE OVIDIU-PUIU                    DIAC-MILATINOVICI LUCIAN-IULIAN 

 

 

 

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