
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHĂILEȘTI 
     

HOTĂRÂRE  

privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din 
cadrul ”CONSILIUL LOCAL MIHĂILEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE” 

serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, 

aflat in subordinea Consiliului local, începând cu 1 ianuarie 2022 

 
Consiliul Local al comunei Mihailesti,  judetul Buzau 

Avand in vedere: 
 referatul de aprobare al primarului comunei înregistrat sub nr. 7077 din 

03.12.2021;  
 raportul de specialitate al secretarului general al comunei înregistrat sub 

nr.7078 din 03.12.2021 
 avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mihailesti; 

 prevederile art. 2 alin 1, art. 6, art 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 
 prevederile art. 164 din legea nr. 53/2003 privind codul muncii, cu 

modificarile si completarile ulterioare 
 prevederile Hotarari de guvern nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de 

baza minim brut pe tara garantat in plata;  
 Prevederile HCL nr. 26/26.02.2021 privind stabilirea salariilor de baza 

pentru personalul contractual din cadrul ”CONSILIUL LOCAL MIHĂILEŞTI – 
SERVICIUL SALUBRIZARE” serviciu public de interes local, specializat, cu 

personalitate juridica, aflat in subordinea Consiliului local 
 În temeiul art 196 alin 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind codul administrativ 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se stabilesc salariile de baza pentru personalul contractual din cadrul 

”CONSILIUL LOCAL MIHĂILEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE” serviciu public de 
interes local, specializat, cu personalitate juridica, aflat in subordinea Consiliului 

local, începând cu 1 ianuarie 2022 conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Secretarul general al comunei Mihăilești va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor, persoanelor fizice şi juridice interesate 

 

Preşedinte de sedinţă, 
Dănuț CIOROIU 

Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei 

                                           Violeta – Adelina TUDOSE 
Mihăileşti  
21.12.2021 

Nr.76 
 

 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Mihăileşti în şedinta ordinara din data de 
21.12.2021 cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu un număr de 10 voturi pentru, 0 abţineri şi 0  voturi împotrivă, din numărul total de 11 
consilieri in funcţie şi 10 consilieri prezenţi la şedinţă.   



 

Anexa la HCL nr.76/2021 

 

Salariile de baza pentru functiile contractuale  din cadrul 
"CONSILIUL LOCAL MIHĂILEŞTI – SERVICIUL 

SALUBRIZARE" 
01.01.2022 

 

 

Nr 

 
crt. 

Functia  Nivelul 

studiilor  

Salariul de baza 

                                    - lei 

Obs. 

Gradatia de vechime in muncă 

0 1 2 3 4 5 

 0% 7.50% 5% 5% 2.50% 2.50% 

1 Sef serviciu  S 

3178 

Functie 

de 
conducere 

2 
Administrator  

G/M 
2550 2742 2880 3024 3100 3178 Functie 

de 

executie 
3 

Sofer  
G/M 

2550 2742 2880 3024 3100 3178 

4 

Muncitor  

G/M 

2550 2742 2880 3024 3100 3178 

5 

Lucrator 
pentru 

salubrizare G/M 

2550 2742 2880 3024 3100 3178  

 

 
Preşedinte de sedinţă, 

Dănuț CIOROIU 

 
 

Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei 

                                           Violeta – Adelina TUDOSE 

 

 
 
 


