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 HOTĂRÂREA NR. 21 

 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi pentru personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei PĂDURENI , 

judeţul Vaslui, începând cu data de 01.07.2017  
 

 
 

Având în vedere:  
 

- Expunerea de motive a primarului comunei Pădureni , judeţul Vaslui, înregistrată cu Nr.  
2530 /25.07.2017; 

- Raportul de specialitate întocmit de către secretarul comunei Pădureni judeţul Vaslui, 
înregistrat cu Nr. 2531/25.07.2017; 

- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Pădureni , 
judeţul Vaslui, Comisia pentru programe de dezvoltare,  economico-social, buget-finante, 
agricultura, protectia mediului , servicii si comerţ; 

- Prevederile Legii Nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice;  

- Prevederile H.G. Nr. 1/2017 privind pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată; 

- Prevederile art. 31 din Legea Nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii Nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- Prevederile art. 20, alin. (1), lit. h), lit. i), art. 55, alin. (1), din Legea Nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile H.C.L. Pădureni Nr. 9/24.03.2017 privind bugetul local al comunei Pădureni 
judeţul Vaslui, pentru anul 2017; 

- Prevederile H.C.L. Pădureni Nr. 8/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui; 



- Procesul Verbal înregistrat la Primăria comunei Pădureni privind consultarea 
funcţionarilor publici şi a personalului contractual, conform prevederilor art. 11 din 
Legea Nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;  
 
 
 
În temeiul:  
 

- Prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. a), art. 45, alin. (1), alin. (6), art. 47, art. 
115, alin. (1), lit. b), alin. (3) – (7) din Legea Nr. 215/2001 a administrației publice 
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 
      Cosiliul Local al Comunei Pădureni , judeţul Vaslui 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 (1) Începând cu data de 01.07.2017, se stabilesc coeficienţii de ierarhizare şi 
salariile de bază pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Pădureni  judeţul Vaslui, conform Anexei Nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.   
  (2) Începând cu data de 01.07.2017, se stabilesc coeficienţii de ierarhizare şi 
salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Pădureni , conform Anexei Nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.   
 
 Art. 2 Ordonatorul principal de credite va stabili prin dispoziţie, salariile de bază lunare 
pentru funcţiile cuprinse în statul de funcţii al Primăriei comunei Pădureni , judeţul Vaslui, cu 
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli. 
  
 Art. 3 (1) Începând cu data de 01.07.2017, indemnizaţia lunară de care beneficiază 
consilierii locali ai comunei Pădureni , judeţul Vaslui, pentru participarea la numărul maxim de 
şedinţe este de 5 % din indemnizaţia lunară a primarului comunei Pădureni , prin derogare de la 
prevederile art. 34, alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
              (2) Numărul maxim de ședințe, pe lună calendaristică, pentru care se poate 
acorda indemnizația este de o şedinţă.   
  (3) Prevederile art. 76, alin. (2) şi alin. (3) din Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a  Consiliului Local al comunei Pădureni , judeţul Vaslui, cuprins în H.C.L. 
Pădureni  Nr. 8/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Consiliului Local al comunei Pădureni  judeţul Vaslui, se modifică şi se completează astfel:  
 “ (2) – Indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului care participa la sedintele 
consiliului local va fi in cuantum de 5 % din indemnizatia lunara a primarului.  



(3) – Numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia potrivit alin .(2), este 
de o sedinta de consiliu, pe lună calendaristică.“ 
 
  
 
 Art. 3 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 
orice alte prevederi contrare.  
   

Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui, în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, va fi adusă la cunoştinţa publică, precum şi 
comunicată compartimentului Financiar-Contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Pădureni, judeţul Vaslui.  
           (2) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia către 
persoanele şi instituţiile interesate se însărcinează primarul şi secretarul comunei Pădureni  
judeţul Vaslui, precum şi compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Pădureni , judeţul Vaslui.  

 
 

                                                     Pădureni  – 31 iulie 2017 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CONSILIERI  LOCALI                                                       
CIORBĂ ILIE 
CIULEI CĂTĂLINA 
PASCAL COSTICĂ 
                                                                                             Avizat pentru legalitate  

            SECRETARUL COMUNEI  
              MUNTEANU MIRELA  

   
  

 
 

 
 
 

 
 

Total consilieri 
locali în funcţie  

13 

Prezenţi  9 
Pentru  9 
Împotriva  - 
Abţineri - 


