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 HOTĂRÂREA NR. 46/2022 
privind stabilirea salariilor de bază aplicabile de la data de 01 septembrie 2022 
pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaționale 

”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Vârghiș  

 
Consiliul Local al Comunei Vârghiș, judeţul Covasna, 

 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului comunei 
Vârghiș privind stabilirea salariilor de bază aplicabile de la data de 01 septembrie 2022 
pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaționale 
”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vârghiș, 
 Având în vedere: 

 - Adresa Ministerului muncii și solidarității sociale nr. 433 RG/ 84 DPS/ 2022, 
conform căreia personalul din administrația publică locală nu cade sub incidența 
prevederilor art. I alin. 1 din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal - bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
stabilirea salariilor realizându-se potrivit art. 11 alin. 4 din Legea nr. 153/2017, astfel încât 
să se încadreze între salariul de bază minim brut pe țară și indemnizația lunară a 
viceprimarului, 

 - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vârghiș nr. 5/2021 privind stabilirea 
salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei 
ocupaționale “Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Vârghiș, județul 
Covasna, precum și stabilirea nivelului indemnizației de ședință a aleșilor, așa cum a fost 
modificată prin HCL nr. 11/2021, 

- Dispoziția Primarului comunei Vârghiș nr. 109/2020 privind stabilirea 
indemnizației viceprimarului comunei Vârghiș 

- Procesul-verbal nr. 2629/29.08.2022 încheiat în urma consultării primarului și 
reprezentanții salariaților din cadrul Primăriei Vârghiș, 

În baza: 
- Hotărârii Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut 

pe țară garantat în plată, 
- art. 417, art. 538 alin. (2), art. 549 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu completările și modificările ulterioare, 
- art. 10 alin. (1)-(4), art. 11 alin. (1), (2) și (4), art. 25, art. 37, art. 38 alin. (3) lit.e din 

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
modificată și completată, precum și a pct.AIII din cap. I și pct. A.IV. din cap.II ale Anexei VIII 
la același act normativ, 
 În temeiul art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. a), art. 129 alin. (14),  art. 139 alin. 
(1) și art. 196 alin. (1) lit. a. din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, 
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 H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

        Art. 1. – Se aprobă salariile de bază aplicabile de la data de 01.09.2022, pentru 
funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Vârghiș, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. – (1) Stabilirea salariilor lunare potrivit art. 1 se realizează de către 
ordonatorul principal de credite, cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

     (2) Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe 
perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%. 

Art.3. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
Comunei Vârghiș, împreună cu Compartimentul contabilitate, finanțe, impozite și taxe din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
 
 
Vârghiș, la 08 septembrie 2022 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

SOÓS ATTILA       CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL                                                           
Kolumbán Boglárka 

 
 
 


