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                              AVIZAT SECRETAR GENERAL AL COMUNEI  CICÂRLĂU 

                                                 GEORGELA POP 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 4   /20  ianuarie 2022  

Privind plafonarea salariilor pentru functiile publice si  pentru personalul contractual  din aparatul de 
specialitate al   Primarului comunei Cicârlau si a institutiilor publice  si  a serviciilor din subordine. 

 

Primarul comunei Cicârlău, judetul Maramures, având în vedere temeiurile juridice, respectiv 

prevederile:  

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare;  

       d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia 

publică;  

       e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor 

administrative ;  

      f) art. 136  alin  1 din   OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

                 g)  OUG  nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative; 

h) Hotărârea  de Guvern nr. 1071/2021 privind stabilirea salariului minim brut  pe tara 
garantat in plată pentru anul 2022 ; 

i) Legii 153/2017 – privind salarizarea personalului platit din fonduri publice , respectiv 
art 11, alin 1 , alin 2 ; 

 

 

 Având în vedere: 

 Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Cicarlau, referatul de aprobare al primarului 

nr. 409 /2022, raportul compartimentului de resort nr. 410/2022 si  referatul compartimentului 

contabil  nr.411 /2022  ; 

-  Procesul  verbal nr. 322   /17.01.2022  privind consultarea functionarilor publici din Aparatul 

de Specialitate al Primarului comunei Cicârlău  ; 

- Proces verbal nr. 323   / 17.01.2022  privind consultarea personalului contractual  din 

Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Cicârlău  ;  
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- H.C.L. 14/30.01.2018 privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Cicârlău şi 

SPCLEP Cicârlău începând cu data de 01.01.2018 HCL 89/2018 ;  

 În temeiul :   art. 129 alin 1 si alin 2, lit a, art. 139 alin 1 , l art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare  

PROPUN  

 Art. 1  Se aprobă plafonarea salariilor în anul 2022 pentru functiile publice si  pentru 

personalul contractual  din aparatul de specialitate al   Primarului comunei Cicârlau si a institutiilor 

publice  si  a  serviciilor din subordine,  la nivelul lunii  decembrie 2021,  în masura in care personalul 

ocupă  aceeași functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii. 

Art.2 Prezenta hotarâre se comunică :  

- Institutiei Prefectului – judetul Maramures in vederea verificarii legalitatii 

- Primarului comunei Cicârlau 

-  Compartimentului contabil  

- functionarilor publici si  personalului contractual din aparatul  de specialitate al Primarului 

comunei Cicârlău  

- Secretarului general al comunei  Cicârlău pentru aducere la cunostinta publica 

 

INIȚIATOR PROIECT 

PRIMAR 

Sorin LUPȘE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


