
    

 
                         ROMANIA 

                                JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

 

 HOTĂRÂREA NR. 9/28.01.2022 

privind    stabilirea  salariului de bază pentru funcționarii publici  și personalul contractual  
din cadrul familiei ocupaționale ” Administrație” din aparatul propriu al Primarului 

comunei Cristian, județul Brașov, pentru anul 2022 

Consiliul local al comunei Cristian întrunit în sedință ordinară în data de 28.01.2022; 
Analizând temeiurile juridice: 

a) art. 15, alin. (2), art. 120, art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 7, alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 
c) art. 240, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art. 2, alin. (2), art. 41-44 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările 
ulterioare; 
e) art. 4 și art. 9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 oct. 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
f) art.I alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 130/17.12.2021 privind  unele măsuri  fiscal-
bugetare, prerogarea unor termene, precum și pentru modificarea  și completarea unor acte 
normative;   
g)   art. I alin. (6) din Ordonanța de Urgență nr. 130/17.12.2021 privind  unele măsuri  fiscal-
bugetare , prerogarea unor termene, precum și pentru modificarea  și completarea unor acte 
normative;  
h) art. I pct. 1) din Ordonanța de Urgență nr. 131/17.12.2021 privind  modificarea și și 
completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene; 
i)  art. 11, art. 15 și art. 20, alin.(1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea  personalului 
platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
j) art.129, alin. (1), alin. (2) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile și completările ulterioare; 

Ținând cont de prevederile: 
- HCL nr. 15/25.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cristian; 
Având în vedere: 
- Referatul de specialitate al compartimentului resurse umane înregistrat la sediul instituției 

sub nr. 290/10.01.2022 prin care  solicită privind    stabilirea  salariului de bază pentru 
funcționarii publici  și personalul contractual  din cadrul familiei ocupaționale ” Administrație” 
din aparatul propriu al Primarului comunei Cristian, județul Brașov, pentru anul 2022; 

Luând act de avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 și 3 ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr.8 de pe ordinea de zi prin care se se 
stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 
familiei ocupaționale ” Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Cristian, 
județul Brașov, pentru anul 2022,  înregistrate sub nr.8/26.01.2022 și nr. 10/26.01.2022; 

 



 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019  
privind Codul Administativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

  Art. 1. Începând cu 01.01.2022, salariile de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al 
Primarului comunei Cristian, se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2019. 

Art. 2. Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, conform 
art.15 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea  personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare,  beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază. 

Art. 3.  Se menține în plată și pentru anul 2022, indemnizația de hrană, la nivelul anului 
2019, respectiv suma de 347 lei, potrivit prevederilor art.I alin.(6) din Ordonanța de Urgență 
nr. 130/17.12.2021 privind  unele măsuri  fiscal-bugetare , prerogarea unor termene, precum și 
pentru modificarea  și completarea unor acte normative. 

 
Art. 4.  În  decursul anul 2022 se acordă vouchere de vacantă pentru funcționarii publici 

și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu 
al Primarului comunei Cristian, potrivit prevederilor art.I pct.1 din Ordonanța de Urgență nr. 
131/17.12.2021 privind  modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru 
prorogarea unor termene. 

 
Art.5. Personalul încadrat în cadrul Compartimentulului Poliție Locală, care desfășoară 

activitate între orele 22.00- 6.00 dimineața, beneficiază de menținerea în plată  pentru anul 
2022 a sporului de noapte de 25% din  salariul de bază, conform art.20, alin.(1)  din Legea nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Art. 6. Emiterea prezentei Hotărâri nu anulează prevederile  HCL nr. 15 din 25.01.2018 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din  
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cristian.  

Art. 7. Primarul comunei Cristian prin Compartimentul Resurse -Umane, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele 
normative în materie. 

 
Art.8. Prezenta hotărâre se va comunica după cum urmează: 1 ex Instiuției Prefectului,  

1 ex. Primarului Comunei Cristian,  1 ex. Compartimentului Resurse Umane, 1 ex. Biroului 
Financiar, Buget-Contabilitate și  tuturor instituțiilor și persoanelor interesate. 

Adoptată la Cristian, în data de 28.01.2022 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ     
        Ovidiu-Silviu BUZOIANU                                             SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                           Anca- Delia NECULA 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 14 consilieri 
prezenți la ședință și 14 consilieri în funcție; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar; 1 ex. Primar, 1 ex. Birou Financiar, 1 ex. 
Comp.Resurse – Umane; 
Red:AN/AN/6 ex. 




