
                                                          
  ROMÂNIA                                           

JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  FRUMOSU 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 
 personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al  
          Primarului Comunei Frumosu, pentru anul 2023 

 
 
             Consiliul local  al  Comunei Frumosu, judeţul  Suceava, 

Având în vedere: 

Referatul de aprobare nr.10696 din 28.12.2022 prezentat de primarul comunei 
Frumosu,judeţul Suceava               

Raportul compartimentului de specialitate nr.10697 din 28.12.2022 din cadrul 
Primăriei comunei Frumosu, judeţul Suceava; 

Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Frumosu; 
În conformitate cu prevederile art.11 şi art.38 alin.(1) şi alin.(2) lit.b) coroborat cu 

anexa VIII, cap.I lit.A pct.III și cap.II lit A pct.IV din Legea - cadru privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice nr.153/2017, coroborate cu cele ale Ordonantei de 

Urgenta a Guvernului nr.79/2017 privind modificarea si completarea Codului fiscal în 

vederea asigurarii transferului contributiilor asigurarilor sociale de la angajator la angajat, 

ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.90/2017 privind unele masuri fiscal bugetare, 

modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr.1447/2022 pentru 

stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata,ale art.I din OUG nr. 

130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si 

pentru modificarea si completarea unor acte, cu modificările și completările ulterioare și 

cu prevederile art. 129 alin.(2), lit. a) și alin.(3) lit.c) şi alin.(4) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele 

ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Văzând adresa Instituției Prefectului județul Suceava nr.813/10/7 din 16.01.2023; 

   În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.a), coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.3 
lit.a, art.154 alin.1 și  art.196 alin.1 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 

  
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1.(1) Se aprobă, pentru anul 2023, stabilirea salariilor de bază aferente 

funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale -,,Administrație”, pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Frumosu, 

precum și coeficienții aferenți fiecărei funcții/grad/treaptă profesională, începând cu data 

de 01.01.2023, conform anexei la prezenta hotărâre. 

            (2) Stabilirea salariilor de bază aferente fiecărei funcții, grad/treaptă 

profesională pentru gradația 0 se stabilește prin înmulțirea coeficientului din anexă, cu 

salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. 



            (3) Salariile de bază care se acordă în raport cu vechimea în muncă se 

determină potrivit dispozițiilor art.10 din Legea –cadru nr.153/28.06.2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Art.2.Cu data emiterii prezentei își încetează aplicabilitatea orice altă hotărâre care 

conține prevederi contrare acesteia.  

Art.3.Primarul comunei Frumosu prin compartimentele de sepcialitate din cadrul 

aparatului de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 
                       Președintele de ședință,                                                  Contrasemnează: 
                        Niga Alexandru Gabriel                                                Secretar general U.A.T. 
                                                                                                                               Rusu Aurel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frumosu la 30.01.2023 
Nr.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13              Prezenți : 13      Voturi:       -Pentru :13     -Împotriva : 0   -Abțineri : 0     

 


