
 

 Nr.1801 din 07.04.2021 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea anexei hotărârii Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 4/02.02.2018 privind 

stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Pojorîta, judeţul Suceava 

    
Consiliul local al comunei Pojorâta, judetul Suceava ; 
         Având în vedere :  

              - Referatul de aprobare prezentat de către domnul Ioan – Bogdan Codreanu – primarul comunei Pojorîta, 
inregistrată cu nr.1802 din 07.04.2021 ; 
               - Raportul întocmit de domnul Cristian Mihai Cârloanță – sef birou financiar contabil,taxe si impozite, cultură 
și bibliotecă, achiziții publice, urbanism, cadastru, mediu, inregistrat cu nr.1803 din 07.04.2021 ; 
               - Raportul Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea 
domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului si turism, înregistrat la 
nr.1904/13.04.2021 ; 

- Raportul comisiei nr.2 pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, activitati social 
culturale, culte, protectie copii, înregistrat la nr.1905/13.04.2021 ; 

- Raportul comisiei nr.3 pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii 
publice, a drepturilor cetatenilor, înregistrat la nr. 1906/13.04.2021; 
           Prevederile art.10, art.11 alin.1, 4, art.38 alin.3 lit.e, art.40 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice,  
 Ordinul Prefectului Județului Suceava nr. 299/14.07.2020 privind stabilirea numărului membrilor fiecărui 
consiliu local din județul Suceava ; 

Prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului României nr. 4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe țară garantat în plată ; 
            În temeiul art.129 alin.2 lit.a), alin.3 lit.c) și art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, 

HOTĂRĂȘTE : 
 

             Art.unic. Se aprobă modificarea anexei hotărârii Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 4/02.02.2018 
privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Pojorâta, judeţul Suceava. 
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                 INITIATOR, 
                 PRIMAR 

                      Ioan Bogdan CODREANU 
 

     AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
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                                                                                                   Elena Smaranda LEHACI 


