
 
ROMANIA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT 
JUDETUL DOLJ 

 
H O T A R A R E 

 
privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale 

,,Administratie’’ utilizate in aparatul a de specialitate al primarului municipiului Calafat, serviciul 
public comunitar pentru evidenta persoanelor, cabinetul primarului, precum si al asistentilor 

personali ai persoanelor cu handicap, incepand cu data de 01 ianuarie 2023 
 

  Consiliul Local al municipiului Calafat, intrunit in sedinta extraordinara la data de 
23.12.2022; 
  Analizand Proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor din 
cadrul familiei ocupationale ,,Administratie’’ utilizate in aparatul a de specialitate al primarului 
municipiului Calafat, serviciul public comunitar pentru evidenta persoanelor, cabinetul primarului, 
precum si al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, incepand cu data de 01 ianuarie 
2023, referatul primarului inregistrat sub nr.32617/22.12.2022 si raportul corespunzator inregistrat 
la nr.32318/22.12.2022. 

Avand in vedere:  
-avizele comisiilor de specialitate desemnate conform art.136, alin (4) din din O.U.G. 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ; 
-prevederile Legii nr.153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; Hotararii nr.144/2022 pentru stabilirea salariului de baza 
minim brut pe tara garantat in plata; O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile 
si completarile ulterioare; Legii Politiei Locale nr. 155/2010, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare  

In temeiul art.139, alin.(1), art. 152, alin.(2), alin.(3), art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019, privind Codul Administrativ; 

H O T A R A S T E :  
 

Art.1.-(1)- Se aproba stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice din cadrul 
familiei ocupationale ,,Administratie’’ utilizate in aparatul a de specialitate al primarului municipiului 
Calafat, serviciul public comunitar pentru evidenta persoanelor, cabinetul primarului, precum si al 
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, incepand cu data de 01 ianuarie 2023, conform 
anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

(2) in cazul modificarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, salariile de 
baza pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Calafat se 
vor stabili prin dispozitie a primarului municipiului Calafat. 

 (3)-Incetarea efectelor HCL nr.135/01.11.2022, privind stabilirea salariilor de baza pentru 
functiile publice si functiile corespunzatoare personalului contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, administratorul public, serviciul public comunitar pentru evidenta 
persoanelor, cabinetul primarului precum si al asistentilor personali ai persoanelor cu 
handicap,numai in ceea ce priveste sintagma ,,cu salariul de baza minim brut pe tara din anul 
2020’’. 

Art.2.-Primarul Municipiului Calafat va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.  
Art.3.-Aceasta hotarare se comunica catre cei mentionati la art.1, Primarul municipiului 

Calafat si Institutia Prefectului judetului Dolj. 
 
Presedinte de sedinta,     Vizat pentru legalitate, 

           Ciobanu Radu       Secretar general, Colina Maria 
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