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H O T A R A R E A  NR. 211 

din data de 16.12.2022 
privind stabilirea  salariilor de bază și a indemnizaţiilor lunare pentru 
funcționarii publici, personalul contractual și funcțiile de demnitate 
publică din cadrul UAT Comuna Șiria, în conformitate cu Legea 
nr.153/2017 
 
 
 Consiliul local al comunei Şiria având în vedere: 

- proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Șiria; 
- procesul verbal  de nr.15520/12.12.2022 de negociere colectivă; 

 -  referatul de aprobare nr.15522/12.12.2022 a Primarului comunei Șiria; 

  -  raportul de specialitate nr.10261/31.08.2022 al serviciul financiar contabil din cadrul 
Primăriei comunei Șiria; 

- raportul comisiei de specialitate a consiliului local; 
ţinând cont de prevederile: 
     -art.2 alin.1 lit. b și e, art.3 alin.4, art.11, art.36, art.38 alin.2 lit.b, din Legea nr.153/2017, 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ; 
    - art.129 alin.2 lit.a și alin.4 lit.a art. 242 alin. (1), art. 417, și ale art. 552 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
    -Legea nr.53/2003, Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 

în temeiul art.139 alin. 3 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările ulteriore, cu 13  voturi pentru 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 
 ART.1 (1) Începând cu luna decembrie 2022 salariile de bază și 

indemnizaţiile lunare pentru funcționarii publici, personalul contractual și 
funcțiile de demnitate publică din cadrul UAT Comuna Șiria, în conformitate cu 
Legea nr.153/2017, se stabilesc conform anexei 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

(2) Cuantumul indemnizatiilor functiilor de demnitate publică se mențin la 
nivelul celor stabilite prin HCL Șiria nr.180/ 27.11.2020 

 ART.2 Se aprobă indemnizaţiile consilierilor din cadrul Consiliului Local 
al comunei Şiria la suma de 240 lei/şedinţă (ordinară, de comisii, extraordinară 
şi de îndată), fără a depăşi 10% din indemnizaţia lunară a Primarului comunei 
Şiria. 

  ART.3 Începând cu luna decembrie 2022, HCL Șiria nr.180/ 27.11.2020 
își încetează aplicabilitatea. 
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  ART.4 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului -judeţului 
Arad, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Şiria. 
              (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul 
Primăriei comunei Şiria şi prin publicare pe site. 
               (3) Hotărârea se comunică în vederea punerii în aplicare, în 
cadrul Primăriei comunei Şiria la: primarul comunei Şiria, secretarul comunei 
Șiria și serviciul financiar-contabil. 
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