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Judeţul Argeş 

Consiliul Local Țițești 

 

HOTĂRÂRE  

privind stabilirea salariilor de bază lunare pentru funcțiile publice și 

contractuale din  aparatul de specialitate al Primarului Comunei Țițești și pentru 

personalul din serviciile publice de interes local aflate în subordinea Consiliului 

Local Țițești 

 

 Consiliul Local al Comunei Țițești, întrunit în ședinţă ordinară, având în 

vedere: 

-Referatul de aprobare al Primarului Comunei Țițești, cu privire la stabilirea 

salariilor de bază  și a coeficienților de ierarhizare aferente funcțiilor din cadrul 

familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Comunei Țițești, precum și în cadrul serviciilor publice de interes 

local, aflate în subordinea Consiliului Local Țițești; 

-Raportul  întocmit de secretarul Comunei Țițești și de Compartimentul 

Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Țițești; 

-Procesul verbal de consultare nr.8087/14.10.2021 încheiat între conducerea 

instituției și reprezentantul salariaților 

-Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Țițești 

pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat; 

Văzând Cap.I, lit.A, punctul III –Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor 

publice din administrația publică locală și Cap.II, lit.A, punctul IV - 

Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația publică locală din Anexa 

VIII, Familia Ocupațională de Funcții Bugetare ”Administrație” la Legea 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

Ținând cont de prevederile HCL nr.24/14.04.2021, cu privire la aprobarea 

bugetului local al Comunei Țițești pe anul 2021;  

           În conformitate cu prevederile: 

– art.6, art.7, lit.a), lit.d), art.10 și art.11, art.12, alin.(1) art.19, alin.(2), art.38, 

alin.(2), lit.b) și alin.(3), lit.e) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice; 

– art.1, alin.(2), lit.a), art.39, alin.(1), lit.a) din Legea nr.273/2006, privind 

finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

– art.3, alin.(1) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

        În temeiul prevederilor art. 139 alin (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) 

lit. a)  din OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE : 

 

 

   Art.1. (1) Începând cu data de 01.12.2021, se aprobă salariile de bază 

lunare aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate 

în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Țițești și în cadrul 

serviciilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local Țițești, 

așa cum rezultă din Anexa nr.1 și nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

(2) Stabilirea salariilor lunare ale personalului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Țițești și din cadrul serviciilor publice de 

interes local aflate în subordinea Consiliului Local Țițești se realizează de către 

ordonatorul de credite prin Dispoziție a Primarului, în baza alin.(1). 

Art.2. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează 

aplicabilitatea. 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit prevederilor Legii 

nr.554/2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările 

ulterioare la Tribunalul Argeș – Secția Contencios - administrativ. 

Art.4. Prezenta hotărâre, însoțită de Anexe, va fi afişată pentru aducerea la 

cunoştinţa publică şi va fi transmisă  Instituției Prefectului – Județul Argeș, în 

vederea efectuării controlului de legalitate. 
 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                               Contrasemnează pentru legalitate 

                  Buzatu Aurelian                                                                Secretar General, 

                                                                                        Poștaliu Adriana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.75 adoptată în ședința ordinară din data de 25.11.2021 cu un număr de 14 voturi 

”pentru” din 15 consilieri în funcție 


