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 H O T A R A R E A   Nr.40 

Din  17 Iunie  2022 

 

 

              Privind:  Stabilirea coeficientului de salarizare pentru salariul de bază al d-nei Coman Mihaela,     

bibliotecar,treapta IA din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Romanu,judetul Braila. 

  

 

              Consiliul local Romanu întrunit în şedinta ordinară la data de 17.06.2022; 

              Avand in vedere: 

            Cererea nr.2370 din 25.05.2022 al d-nei Coman Mihaela,bibliotecar; 

            Expunerea de motive a d-nei Ioniţă Steluţa,primarul comunei Romanu; 

            Referatul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate cu privire la 

necesitatea stabilirii coeficientului pentru salariul d-nei Coman Mihaela,bibliotecar comunal  ; 

           Avizele comisiilor de specialitate; 

           In baza Legii nr.253/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

           In conformitate cu art.49 al. 5 şi 50 din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale; 

                       In conformitate cu Legea nr.270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.500/2002 privind                      

.          finantele publice; 

                       In conformitate cu Legea nr.227/2015 ,actualizat,privind noul Cod Fiscal  ;  

                       In conformitate cu  art.129,alin.1 şi 2 ,lit a şi b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu .          

modificarile si completarile ulterioare; 

           In temeiul art. 139,alin.1 şi art.196,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administartiv cu 

modificarile şi completarile ulterioare. 

 

 

                                                                 H O T A R A S T E:    

 

 

 Art. 1.Se stabileste coeficientul pentru salariul de bază al d-nei Coman Mihaela,bibliotecar communal 

începănd cu data 1 Iunie 2022 cu  0,3 procente indice de salarizare,de la 2.371 lei la 3.082 lei plus sporurile 

aferente ajungand la un venit brut de 4.185 lei                                                                                                                                       

 Art.2. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va duce la 

îndeplinire prezenta hotarare.  

            Art.3. D-ul Zainea Cristian George ,secretar de comună , va face publică prin orice mijloace de 

informare Instituţiei Prefectului şi tuturor persoanelor interesate. 

 

 

              Preşedinte de şedinţă,                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

          Strîmbeanu Gabriel Romeo                                                         Secretar comună, 

                                                                                                          Zainea Cristian George 
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P R O I E C T  DE   H O T A R A R Ă R E 

Din  14 Iunie  2022 

 

 

              Privind:  Stabilirea coeficientului de salarizare pentru salariul de bază al d-nei Coman Mihaela,     

bibliotecar,treapta IA din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Romanu,judetul Braila. 

  

 

                            Avand in vedere: 

            Cererea nr.2370 din 25.05.2022 al d-nei Coman Mihaela,bibliotecar; 

            Expunerea de motive a d-nei Ioniţă Steluţa,primarul comunei Romanu; 

            Referatul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate cu privire la 

necesitatea stabilirii coeficientului pentru salariul d-nei Coman Mihaela,bibliotecar comunal  ; 

           In baza Legii nr.253/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

           In conformitate cu art.49 al. 5 şi 50 din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale; 

                       In conformitate cu Legea nr.270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.500/2002 privind                      

.          finantele publice; 

                       In conformitate cu Legea nr.227/2015 ,actualizat,privind noul Cod Fiscal  ;  

                       In conformitate cu  art.129,alin.1 şi 2 ,lit a şi b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu .          

modificarile si completarile ulterioare; 

           In temeiul art. 139,alin.1 şi art.196,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administartiv cu 

modificarile şi completarile ulterioare. 

 

 

                                                                 H O T A R A S T E:    

 

 

 Art. 1.Se stabileste coeficientul pentru salariul de bază al d-nei Coman Mihaela,bibliotecar comunal 

începănd cu data 1 Iunie 2022 cu  0,3 procente indice de salarizare,de la 2.371 lei la 3.082 lei plus sporurile 

aferente ajungand la un venit brut de 4.185 lei                                                                                                                                       

 Art.2. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va duce la 

îndeplinire prezenta hotarare.  

            Art.3. D-ul Zainea Cristian George ,secretar de comună , va face publică prin orice mijloace de 

informare Instituţiei Prefectului şi tuturor persoanelor interesate. 
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