
CONSILIUL LOCAL OTESANI 
JUDETUL VALCEA 

PROIECT DE HOTARARE NR._/!_. 
Privind :Aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi din serviciile publice din 
subordinea Consiliului local, pentru anul 2021. 

Consiliul local întrunit în şedinţa ... „ . „. „ . „ . „ . „ . „„ din data de „. „. „. „. „ . „ „ , la care 

participă un număr de „ . „. „ „. consilieri din totalul de „. „. „ „ . consilieri in funcţie ai Consiliului 
Local Otesani; 

Văzând că prin votul majorităţii a fost ales presedinte de sedinta domnul consilier 
„. „ . „. „ . „ . „ . „. „ . „ „ ales in sedinta de consiliu din data de „. „. „. „. „. „ „. ; 

Luând în dezbatere: 
- Referatul de aprobare, inregistrat la nr ... „. „. din „ . „. „ . „ . „ . „ . „ . „. si proiectul de 

hotarare prezentate de catre d-l Oprisor Mircea, primarul comunei, cu privire la aprobarea 
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local, pentru anul 
2021 ; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani, judetul 
Valcea, inregistrat la nr„. „ . „. „. „„ din „ . „. „. „ . „. „. „„ . ; 

- Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr „. „ . „„„ din„. „. „ . „ . „„ 

avizul Comisiei Buget - Finante, inregistrat la nr„. „„. din„ . „. „. „„. si Avizul Comisiei 
Cultura,Invatamant,Protectie Sociala, inregistrat sub nr „. „ . „ . „. din „ . „. „ . „ . „ „ „ prin care se 
propune aprobarea proiectului de hotarare informa si continutul initiat de primar ; 

Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare, intocmit de 
secretarul general al comunei, inregistrat la nr „ . „ „ . din „. „ . „ . „ . „. „ „ . ; 

Respectand procedura prevazuta de art. 7. din Legea nr.5212003, privind transparenta 
decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

În conformitate cu prevederile art.ll,art.13. alin.(1)„ art.16. alin.(2). art.25, art.36. şi 
art. 38 alin. (2) . lit. e) din Legea - cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
nr.1531201 7, prevederile H. G. nr. 412021 privind salariul minim brut pe lara, prevederile Legii 
nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si 

prevederile art.129. alin.(3)„ lit.c).din O. U G. nr.5712019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.139 coroborat cu art.196 alin. (1) . fit.a) . din O. U G. nr.5712019 
privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de 
voturi "pentru " din totalul de „ . „ . „ . voturi exprimate, adopta urmat oare a 

HOTĂRÂRE: 

Art.1.- Se aprobă salariile de bază, la gradatia O, pentru funcţiile publice din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului şi din serviciile publice din subordinea Consiliului 
local,pentru anul 2021, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.- Se aprobă salariile de bază, la gradatia O, pentru personalul contractual din 
aparatul de specialitate al Primarului şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local, 
pentru anul 2021, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.3.- Drepturile salariale lunare brute ale personalului prevazut la art. I si art. 2, se 
stabilesc prin dispozitia primarului. 

Art.4.- lncepand cu luna ianuarie 2021 isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului 
Local Otesani cu nr. 12 din 20 februarie 2020. 

Art.5.-Primarul va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari prin 
intermediul compartimentelor de specialitate,iar secretarul general al comunei Otesani va 
comunica prezenta hotarare Primarului comunei Otesani, compartimentului financiar- contabil 
din cadrul Primariei Otesani, lnstitutiei Prefectului judetului Valcea in vederea exercitarii 
controlului de legalitate si de asemenea va asigura aducerea la cunostinta publica prin afisare. 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

OPRISOR MIRCEA. 

VIZEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA EL/ODORA. 
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