
   R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA CORNEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 

Nr. 24 din 22.04.2021 

Privind modificarea anexei 2  -pozitia inspector si pozitia muncitor calificat I din Hotararea 

Consiliului Local nr.25/31.07.2021 privind stabilirea salariilor de baza ce se vor acorda incepand 

cu data de 01.07.2017 functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Cornesti si al serviciilor publice locale. 

 

        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA. 

         Având în vedere: 

-Prevederile Legii –cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platiti din fonduri publice, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

-H.G. nr.4/2021 pentru stabilirea salariului minim brut pe tara garantat în plata; 

-art.129 alin(2) lit.”a” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare; 

- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.27/31.03.2021  al Primarului comunei Corneşti; 

- referatul de aprobare nr.4538/31.03.2021  al Primarului comunei Corneşti; 

- raportul de specialitate înregistrat cu nr. 4540/31.03.2021 al compartimentului financiar 

contabilitate  ; 

- avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local ; 

          In temeiul art.139 alin(1 ) , art.196 alin(1) lit.”a” si art.140  din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI, adoptă prezenta  hotărâre:                                   

    

Art.1. Incepand cu 01.05.2021 se modifică datele de la  pozitia inspector si pozitia muncitor  

calificat I  din anexa 2  la HCL 25/31.07.2017  privind stabilirea salariilor de baza ale 

personalului contractual astfel: 

FUNCTIA STUDII COEFICIENT SALARIU DE 

BAZA  

01.05.2021 

 

Inspector M/G         1,80 3744  

Muncitor 

calificat I  

M/G         1,80 3744  

        Art.2. Restul pozitilor din anexa 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.25/31.07.2021 rămân 

neschimbate. 

        Art.3. Primarul comunei Cornesti ,judetul Dambovita prin aparatul de specialitate va duce 

la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

        Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Dambovita, 

compartimentelor si persoanelor interesate si se adduce la cvunostinta publica prin afisare la 

sediul pe site-ul Primariei comunei Cornesti www.comunacornesti.ro. 

 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                CONTRASEMNEAZĂ  DE LEGALITATE                                                                                                                                                   

                              Ioana CRUDU                                       PTR.SECRETAR GENERAL,                               

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 22.04.2021, cu un număr de 15 voturi pentru,voturi 

împotrivă -,abţineri -, din totalul de 15 consilieri în funcție . 

http://www.comunacornesti.ro/

