
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI

HOTARA.REA nr. 10 din 10.02.2022-- --

Privind stabilirea unor masuri cu privire la salariile de baza pentru functionarii publici ~i personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tureni

Consiliul Local al Comunei Tureni, judetul Cluj, intrunit in sedinta de lucru ordinara din data de
10 februarie 2022------

Analizand temeiurile juridice:
-art. 3 alin. (1) si (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri

publice;
- Hotararea nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata,

- art. I, alin. 1 din O.U.G. nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal - bugetare, prorogarea unor termene,
precum ~i pentru modificarea ~i completarea unor acte normative,

Avand in vedere Referatul de aprobare al primarului nr._973_din_04.02.2022_, Raportul
de specialitate al compartimentului de resort, nr. _974_din_04.02.2022_, precum ~i Avizul favorabil
al comisiilor de specialitate nr. I, II , III din cadrul Consiliului local ;

In temeiul drepturilor conferite prin art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI adopta prezenta
HO TA.RARE:

Art. 1. In anul 2022, incepand cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de baza pentru
functionarii publici ~i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Tureni, se mentine la acelasi nivel cu eel acordat in luna decembrie 2021, in masura in care personalul ocupa
aceeasi functie ~i i~i desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

Art. 2. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotarare se cornunica in termenul prevazut
de lege catre :

- Institutia Prefectului Judetului Cluj,
- Primarul Comunei Tureni,
- Birou Financiar Contabil, Achizitii Publice si Arhiva,
- Publicare pe site.

presedintele de sedinta, contrasemneaza pentru legalitate:
Ioana-Lacrimioara PETEAN -~.✓-:--?. ecretarul general al~9 Turenifl ---:::::,:..:::...::~ Lauriana-NorutVGU

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ :
Nr. consilieri in functie = 11
Nr. consilieri prezenti = 7

Voturi ,, Pentru " =
Voturi ,, Impotriva " =
,, Abtineri " =

7


