ROMANIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TOMŞANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice
înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local, începând cu data de 01.01.2022

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9 din 20.01.2022, iniţiat de Primarul comunei
Tomşani, judeţul Prahova,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 573 din 20.01.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 574 din 20.01.2022,
Văzând Hotărârea nr. 35 din 25.06.2021 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciile publice înfiinţate prin hotărâri
ale Consiliului local Tomşani,
În baza prevederilor art. 11, 13, 16, 25 alin. (1) şi art. 38 alin . (4) litera „b" din Legea-cadru nr.
153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021
privind unele măsuri fiscal-bugetare şi prorogarea unor termene, precum şi cu Hotărârea Guvernului nr.
1071/2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de
01.01.2022,
În temeiul art. 129 alin. (2) litera "a", alin. (3) litera "c" şi art. 139 alin. (I) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Tomsani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1 : Începând cu data de 01.01.2022, cuantumul brut al salariilor de bază funcţiile publice şi
personalul contractual din aparatul de specialitate al Primaru lui comunei Tomşani, judeţul Prahova şi din
serviciile publice din subordinea Consiliul local al comunei Tomşani, care intră sub incidenţa prevederilor
art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017, se menţine la acelaşi nivel cu cel plătit în luna decembrie 2021.
ART. 2: Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din Primaria comunei Tomşani,
judeţul Prahova şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Tomşani se asigură de
către ordonatorul principal de credite, în condiţiile legii.
ART. 3: Secretarul general al comunei Tomşani va înainta şi comunica hotărârea instituţiilor şi
persoanelor interesate.
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