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P R O I E C T      D E      H O T Ă R Â R E    NR. 65  

privind aprobarea modificării grilei de salarizare pentru stabilirea salariilor de bază 
pentru funcționarii publici și personalul contractual, începând cu 1 septembrie 2022 

 
 

                                                                                                        Avizat Secretar general, 
                                                                                                       Valentino Adrian Cotruță 
 
     
   Consiliul local al orașului Pogoanele, județul Buzău; 
    Având in vedere : 

- Raportul d.nei Pășcălău Amelia, inspector resurse umane, înregistrat la nr. 
14596/19.09.2022 prin care solicită emiterea unei hotărâri a Consiliului local pentru 
aprobarea modificării grilei de salarizare pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 
publici și personalul contractual, începând cu 1 septembrie 2022; 
       -   Ordonanța de urgenta nr. 115/26.08.2022 pentru completarea art. I din O.U.G. nr. 
130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative; 
       -  Referatul de aprobare pe proiectul de hotărâre al Primarului orașului Pogoanele, nr. 
14967/23.09.2022. 
        -  Prevederilor art. 129, 133,, 134, 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.  
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
      În temeiul art. 196 și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1. Se aprobă grila de salarizare pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 
publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele, 
începând cu 1 septembrie 2022, conform anexei parte integrantă din prezenta. 

Art.2. Serviciul contabilitate, resurse umane, taxe si impozite locale  împreuna cu serviciile 
de contabilitate ale Liceelor de pe raza orașului Pogoanele vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei dispoziții . 

Art.3. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre  
persoanelor și instituțiilor interesate, hotărârea urmând a fi publicată pe site-ul Unității 
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-
local/ . 

Inițiator, 
Primar, ing. Florin Dumitrașcu  

 
 


