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UUNSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.8
Din : 10.02.2022

pentru stabilirea unor masuri privind salarizarea personalului din cadrul Primariei comunei Taureni in anul
2022

Consiliul Local al comunei Taureni judetul Mures.,
Avand in vedere Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 327/04.02.2022 al Primarului comunei

Taureni si Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 328/04.02.2022
In conformitate cu dispozitiile art. I, alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2021

privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea
unor acte normative , coroborate cu dispozitiile art.ll, alin.(l)-(4) si art.38, alin.(3), lit. e si f din
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile s.i completarile
ulterioare,

In temeiul art. 129 alin.l, alin.14 , art. 139 alin.l si art. 196 alin.l lit.a din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARA§TE :

Art.1. Prin derogare de la dispozitiile Hotararii Consiliului Local Taureni nr. 35/17.07.2017 privind
modul de stabilire a salariilor de baza pentru functiile publice si functiile de specialitate din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Taureni, incepand cu drepturile salariale ale anului 2022,
pe perioada de incidents a dispozitiilor art.I alin. 2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 130/2021
privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum §i pentru modificarea s.i completarea
unor acte normative, salariile de baza corespunzatoare pentru functiile publice §i contractuale ale
salariatilor din cadrul Primariei comunei Taureni se menjin la nivelul aferent lunii decembrie 2021.

Art.2. Un exemplar din prezenta hotarare se comunica de catre Secretarul General al U.A.T.
Comuna Taureni :

-Institutiei Prefectului -judetul Mures -pentru exercitarea controlului de legalitate
-Institutiei Primarului comunei Taureni
-Compartimentului buget- contabilitate/i^ffi0ztte-si^ta^,achizitii publice
-spre afisare

entru legalitate Secretar General
Oltean Marie

I ,
ADOPTARE: - consilieri in functie = 9- consilieri prezen^i = 9 - voturi ,,pentru" : 9 - voturi ,,contra' : 0 - atyineri : 0
Difuzare: - 1 ex. la dosarul de ^edin^a , 1 ex. la primar ,1 ex. la Institute Prefectului - jud. Mures ,-1 ex.pt.Comp.buget -cont., 1 ex.afijare


