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 HOTĂRÂRE nr.2/07.01.2022 

 
privind  stabilirea  salariului de baza pentru unele posturi contractuale din cadrul 

aparatului de specialitate  al Primarului com. Parava 

  

 

            - Consiliul local al comunei Parava,judetul Bacau intrunit in sedinta de 

îndată in data de 07 ianuarie 2022; 

- Analizand referatul de aprobare  a primarului comunei Parava 

inregistrata sub nr.  160/06.01.2022 ,raportul de specialitate inregistrat sub 

nr. nr 159/06.01.2022 , raportul de avizare a comisiei de specialitate a 

Consiliului local Parava  

-  -  Prevederile OUG nr .18/2017 privind asistenta medicala comunitara; 

-  Normele metodologice  din 23 mai 2019 privind organizarea, funcționarea și 

finanțarea activității de asistență medicală comunitară 

- Legea nr . 292/2011 privind asistenta sociala  

-HOTĂRÂREA Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de 

asistenţă socială şi a structurii orientative de personal Anexa 3 privind 

REGULAMENTUL-CADRU de organizare şi funcţionare al compartimentului de 

asistenţă socială organizat la nivelul comunelor; 

 

-HCL nr 78/2021 emisa de catre Consiliul local al com. Parava privind   

reorganizarea aparatului de  specialitate al Primarului Comunei Parava , judeţul 

Bacău ,  modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate   

-Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Art. 11. 

 

 



 -  In temeiul art.  196 alin 1 lit a) si art 129 alin 4 lit a) din Codul 

administrativ 

 

 

HOTARASTE : 

 

         Art.1.-  Se stabileste  salariul de baza pentru unele posturi contractuale din 

cadrul aparatului de specialitate  al Primarului com. Parava conform Anexei 1 . 

Anexa 1 este parte integranta din prezenta hotarare 

  

 

  

                  Art. 2. – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari 

raspunde domnul Dediu Costel , primarul comunei Parava impreuna cu 

compartimentele de specialitate . Prin grija secretarului comunei Parava , 

prezenta hotarare  va fi adusa la cunostinta publica si va fi comunicata : 

- Institutiei Prefectului judetului Bacău in vederea exercitarii legalitatii; 
- Primarului comunei Parava; 
- Compartimentului contabilitate. 

 

 

  

 
 Presedinte de sedinta                                                                             Contrasemneaza 

Consilier local                                                                                              Secretar UAT, 

SUDIT PETRU                                                                                Irma Maria Holban 

 

 

 

 

 

  
 
Adoptata la Parava 
 



  

 

 

Anexa nr 1 la HCL nr 2/07.01.2022 

 

Nr.crt Denumire functie  Compartiment  Salariu de baza 

de incadrare  

gradatia 0 

Salariul de 

baza 

cumulat cu 

gradatia de 

vechime 

gradatie 

1 Consilier clasa I Registratura, 

Stare civila, 

Resurse umane 

Arhiva  

4749 lei 5360 2 

2 Asistent medical 

comunitar  

Compartimentul 

Asistenta sociala 

3900 lei 4738 4 

3 Lucrator social  Compartimentul 

Asistenta Sociala 

4383 lei 4738 1 

 

 

Nota : La salariul de baza se adauga sporul de conditii vatamatoare in cuantum de 12.78% si 

indemnizatia de hrana lunara.  

 

 

   


