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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL nr. 20/2020 pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual aferent familiei ocupaţionale „Administraţie" din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Sălacea

Consiliul Local al Comunei Sălacea, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară la data de
14.02.2022;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2020 - Anexa privind aprobarea salariilor
de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aferent familiei ocupaţionale
,,Administraţie" din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea;
Analizând prevederile art. 11 din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, confonn căruia:
"(]) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale
«Administraţie» din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile
şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc
prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, după caz, în unna consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau,
după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
(2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau
autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII
cap. I lit. A pct. III şi cap. li lit. A pct. IV.
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu
respectarea prevederilor art. 25.
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. ( 1) şi (3 ), fără a depăşi
nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a
vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti,
corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti,
primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.";
Potrivit Anexei nr. VIII - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie", cap. I Salarizarea funcţionarilor publici, lit. A pct.lll - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din
administraţia publică locală şi cap. II - Salarizarea personalului contractual din administraţia publică
centrală de specialitate, servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de
specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală - consilii, primării şi
servicii publice din subordinea acestora, lit. A pct. IV - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din
administraţia publică locală;
Ţinând cont de prevederile art. I alin. (2) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
potrivit căreia, prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, începând cu data de I ianuarie, indemnizaţiile
lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX
la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin la nivelul aferent
lunii decembrie 2021;
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Luând în considerare faptul că funcţiile contractuale de muncitor calificat din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Comunei Sălacea execută lucrările de reparaţii la imobilele ce
aparţin Comunei Sălacea, precum şi lucrări de întreţinere, menţionând prevederile HG nr. I 07 l /2021
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, astfel, impunându-se
reglementarea salariilor funcţiilor contractuale de muncitor calificat din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Sălacea, conform prevederilor art. 11 din Legea - cadru
nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
Coroborate cu consultările care au avut loc cu orga_nizaţia sindicală reprezentativă;
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) fit. "a", alin. (3) fit. "c", art. 139 alin. (J) şi ale art. 196
alin. (J) fit. "a" din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;

Propunem:
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA
Art.I Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2020, anexa pentru aprobarea salariilor
de bază pentru funcţiile aferente familiei ocupaţionale „Administraţie" din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Sălacea, confonn prevederilor art. 11 din Legea - cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei
Sălacea, prin compartimentele de specialitate.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Bihor, Dosar cu
hotărâri, Primarului Comunei Sălacea, Compartimentului Financiar Contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Sălacea şi se aduce la cunoştinţă publică.
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REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr. 20/2020 pentru aprobarea salariilor de bază
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aferent familiei ocupaţionale „Administraţie" din
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea

Analizând Proiectul de hotărâre din care reiese necesitatea adoptării unei hotărâ1i privind
modificarea HCL nr. 20/2020 pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual aferent familiei ocupaţionale „Administraţie" din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Sălacea;
În baza prevederilor art. 11 din Legea - cadru nr.153/2017 privind salaiizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia:
"(!) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadiul familiei ocupaţionale
«Administraţie» din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile
şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc
prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, după caz, în unna consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau,
după caz, a reprezentanţilor salaiiaţilor.
(2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau
autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr.
VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II Iit. A pct. IV.
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu
respectarea prevederilor art. 25.
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a
depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a
vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a vicep1imarului municipiului Bucureşti,
corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti,
primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.";
Potrivit Anexei nr. VIII - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie", cap. I Salarizarea funcţionarilor publici, lit. A pct.lll - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din
administraţia publică locală şi cap. II - Salarizarea personalului contractual din administraţia
publică centrală de specialitate, servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de
specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală - consilii, primării
şi servicii publice din subordinea acestora, Iit. A pct. IV - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din
administraţia publică locală;
Ţinând cont de prevederile a11. 1 alin. (2) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor tennene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
nom1ative, potiivit căreia, prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadiu nr.
153/2017, cu modificările şi completările ulte1ioare, în anul 2022, începând cu data de I ianuarie,
indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute
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în anexa n r. IX la Legea-cadru n r. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin la
nivelul aferent lunii decembrie 202 I;
Luând în considerare faptul că funcţiile contractuale de muncitor calificat din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Comunei Sălacea execută lucrările de reparaţii la imobilele
ce aparţin Comunei Sălacea, precum şi lucrări de întreţinere, deţinând aptitudini necesare pentru a
putea să îndeplinească cerinţele legate de această ocupaţie,
Văzând prevederile HG nr. I 071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, astfel, fiind necesară reglementarea salariilor funcţiilor contractuale de muncitor
calificat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sălacea, conform prevederilor
art. I I din Legea - cadru nr. I 53/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Menţionând faptul că prezentul referat de aprobare a fost întocmit cu respectarea
prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare, a dispoziţiilor OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor OUG nr. 130/2021 privind
unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi penau modificarea şi completarea
unor acte normative;
Din punct de vedere al legalităţii: se constată că actul administrativ întruneşte condiţiile de
fond, formă, necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000,
privind normele de tehnică legislativă.
Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, se impune modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 20/2020 pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcţiile aferente familiei ocupaţionale
„Administraţie" din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea, conform
Anexei care face parte integrantă din prezentul referat de aprobare, în vederea reglementarii
salariilor funcţiilor contractuale de muncitor calificat din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Sălacea, conform prevederilor art. I 1 din Legea - cadru nr.153/2017 privind
salaiizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Competenţa dezbaterii şi adoptării proiectului de hotărâre aparţine Consiliului Local al
Comunei Sălacea, în baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) fit. "a", alin. (3) fit. "c ", alin. (14), art.
139 coroborat cu dispoziţiile art. 196 alin. (1) fit. "a" din Ordonanţa de urgentă nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
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privind modificarea HCL nr. 20/2020 pentru aprobarea salariilor de bază pintrur(1,1njţi narii
publici şi personalul contractual aferent familiei ocupaţionale „Administraţie" din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea
În baza prevederilor art. 129, alin. (1) fit. "a", alin. (3) fit. "c ", art. 139 alin. (1) şi ale art. 196
alin. (1) fit. "a" din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederi care
reglementează atribuţiile consiliului local cu privire la modificarea, în condiţiile legii, la propunerea
p1;mamlui, a Hotărârii Consiliului Local pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcţionm;i publici
şi personalul contractual aferent familiei ocupaţionale „Administraţie" din cadrul Aparatului de
specialitate al Primamlui comunei Sălacea;
Analizând Referatul de aprobare întocmit de către Primarul comunei Sălacea din care reiese
necesitatea adoptării unei hotărâri privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2020 privind
aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aferent familiei
ocupaţionale „Administraţie" din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea;
Văzând prevederile art. 11 din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia:
"(I) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale
«Administraţie» din aparatul prop1fo al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi
serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin
hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
după caz, în unna consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a
reprezentanţilor salariaţilor.
(2) Nomenclatoml funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau
autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII
cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV.
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (I) se realizează de către ordonatorul de credite, cu
respectarea prevederilor art. 25.
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (I) şi (3), fără a depăşi
nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a
vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti,
corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti,
primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.";
Potrivit Anexei nr. VIII - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie", cap. I Salarizarea funcţionarilor publici, lit. A pct.III - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din
administraţia publică locală şi cap. II - Salarizarea personalului contractual din administraţia publică
centrală de specialitate, servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de
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specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală - consilii, primării şi
servicii publice din subordinea acestora, lit. A pct. IV - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din
administraţia publică locală;
Ţinând cont de prevederile ait. I alin. (2) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor tem1ene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte n01mative,
potrivit căreia, prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulteiioare, în anul 2022, începând cu data de I ianuarie, indemnizaţiile
lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la
Legea-cadru nr. 153/2017, actualizată, se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2021;
Luând în considerare faptul că funcţiile contractuale de muncitor calificat din cadrul aparatului
de specialitate al p1imarului Comunei Sălacea execută lucrările de reparaţii la imobilele ce apa11in
Comunei Sălacea, precum şi lucrări de întreţinere, deţinând aptitudini necesare pentru a putea să
îndeplinească cerinţele legate de această ocupaţie, în baza prevederilor HG nr. 1071/2021 pentru
stabilirea salaiiului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, se impune reglementarea sala1iilor
funcţiilor contractuale de muncitor calificat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Sălacea, confonn prevederilor ai1. 11 din Legea - cadru nr. I 53/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fondu1i publice, cu modifică1ile şi completările ulterioare;

Supunem dezbaterii Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 20/2020 pentru aprobarea sala1iilor de bază pentru funcţiile aferente familiei
ocupaţionale „Administraţie" din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea,
conform Anexei care face parte integrantă din prezentul raport de specialitate, având în vedere
obligativitatea respectării dispoziţiilor legale privitoare la salarizarea funcţiilor din cadrul autorităţii
publice;
Motivele de drept care stau la baza proiectului de hotărâre analizat sunt prevederile Legii
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările
şi completăiile ulterioare, dispoziţiile OUG n r. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare şi prevederile OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Racz Andrea

Anexa nr. 1 - Grila de salarii

.02.2022 Sălacea

Anexa nr.IX - FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

Capitolul I lit. C - Funcţii de demnitate publică alese din cadrul organelor autorităţii publice locale
Coeficienţii corespunzători indemnizaţiilor pentru persoanele alese în funcţie potrivit Constituţiei României
PRIMAR COMUNA - coeficient 4,50x2080 lei= 9360 lei+ 1872 lei (20% proiecte)= I 1232 lei, indemniza/ia men/inută la
nivelul aferent lunii decembrie 2021, co,!form prevederilor art. I alin. (2) din OUG nr. 130/202 ! privind unele măsuri fiscal-bugetare.
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VICEPRIMAR COMUNA -coeficient 3,50x2080 lei= 7280 lei+ 1456 lei (20% proiecte)= 8736 lei, indemniza/ia menfinută la
nivelul aferent lunii decembrie 202 /, co,![orm prevederi/or art. I alin. (2) din OUG nr. I 30/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare.
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Anexa nr. VIII- FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ADMINISTRAŢIE"
Capitolul I lit. A pct. III. Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din administraţia publică locală

a) Functii
. publice de conducere
Nr

Funcţia

Studii

salariu de
baza

I

secretar general al Comunei Sălacea

s

7136

Obs.: Venitul salarial al secretarului general al Comunei Să/acea, vaji constituii din salariul de bază prevăwt în prezenta anexă, la care se va adauga
i11denmizatia de hrana, me11Jinută la nivelul din anul 2021, fără a depăşi niwlu/ indemniza/iei lunare afuncţiei de viceprimar stabilită la suma de 7280 lei.
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b) Functii publice generale de executie
,
Nr

2.1

Funcţia
consilier, consilier juridic, consilier achiziţii
publice, expert, inspector,
grad profesional superior

Studii

salariu
salariu
salariu
salariu
salariu
salariu
gradatia O gradatia I gradatia 2 gradatia 3 gradatia 4 gradatia 5

s

4795

5155

5413

5684

5826

5972

2.2

grad profesional principal

s

4683

5034

5286

5550

5689

5831

2.3

grad profesional asistent

s

4237

4555

4783

5022

5148

5277

2.4

grad profesional debutant

s

4014

4315

4531

4758

4877

4999

g rad profesional superior

M

4572

4915

5161

5419

5554

5693

3.2

grad profesional principal

M

3791

4075

4279

4493

4605

4720

3.3

grad profesional asistent

M

3568

3836

4028

4229

4335

4443

3.4

grad profesional debutant

M

3345

3596

3776

3965

4064

4166

3.1

referent

Obs. : Venitul salarial al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Să/acea. va f i constituit din salariul de bază.
prevăzut în prezenta anexă. la care se va adauga indemniza/ia de hrana. menţinută la nivelul din anul 202 I, potrivit prevederilor art. I alin. (fi) din din OUG
nr. 130/2021. cu precizarea/aptului că veniturile salariale 1111 vor depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar stabilită la suma de 6240 lei.
conform art. I I alin. (41 din Lef!ea nr. 15312017. actualizată

Anexa nr. VIII- FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ADMINISTRAŢIE"

Capitolul II Lit.A- Salarizarea personalului contractual din administratia publică locală
Punctul IV. Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia publică locală
c) Funcţii contractuale de execuţie pe grade şi trepte profesionale
Functia

Nr

4.1

4.2

Studii

Consilier, expert, inspector de specialitate,
revizor contabil, arhitect, referent de specialitate,
grad S IA
inspector casier

grad S I

4.3

grad S li

4.4

debutant

referent, inspector, arhivar, referent casier
grad M I A

5.1
5.2

grad M I

grad M li

5.3
5.4
6

portar, paznic, pompier, guard, bufetier,
manipulant bunuri, curier

7

îngrijitor

8

şofer

9

şef formaţie pompieri

JO.I muncitor calificat I
10.2 muncitor calificat II
10.3 muncitor calificat II I
I0.4 muncitor calificat IV
I I.I muncitor necalificat I
11.2 muncitor necalificat II

debutant

salariu
salariu
salariu
salariu
salariu
salariu
gradatia O gradatia I gradatia 2 gradatia 3 gradatia 4 gradatia 5

s

4795

5155

5413

5684

5826

5972

s

4683

5034

5286

5550

5689

5831

s

3568

3836

4028

4229

4335

4443

s

3345

3596

3776

3965

4064

4166

M

4237

4555

4783

5022

5148

5277

M

3345

3596

3776

3965

4064

4166

M

3122

3356

3524

3700

3793

3888

2899

3116

3272

3436

3522

3610

M;G

3122

3356

3524

3700

3793

3888

2899

3116

3272

3436

3522

3610

4014

4315

4531

4758

4877

4999

4014

4315

4531

4758

4877

4999

4126

4435

4657

4890

5012

5137

3122

3356

3524

3700

3793

3888

3011

3236

3398

3568

3657

3749

2899

3116

3272

3436

3522

3610

2676

2877

3021

3172

3251

3332

2565

2757

2895

3040

3116

3194

M

M;G

M;G
M

M;G

M;G

M;G

M;G

M;G

M;G

Obs.*: Venitul salarial al personalului contractual ce face parte din familia ocupa/ionată defuncţii bugetare "Administra/ie ... din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Să/acea. va f i constituit din salariul de bazâ, prevâzut în prezenta anexă. la care se va adauga indemnizat ia de hrana.
menţinută Ia nivelul din anul 2021. potrivit prevederilor art. I alin. (6) din din OUG nr. I 3012021, cu precizarea faptului că veniturile salariale nu vor depăşi
nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar stabilită la suma de 6240 lei. conform art. I I alin. (4) din Legea nr. 15312017. actualizată

