
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea unui act administrativ - H.C.L. nr. 166/10.12.2021 privind 

aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul 
contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie”, din aparatul 
propriu al Primarului comunei Mihai Eminescu, modificat prin H.C.L. nr. 

26/2022, modificat prin HCL nr. 95/2022 
 

CONSILIUL LOCAL al comunei MIHAI EMINESCU, judeţul BOTOŞANI, 
întrunit in şedinţa din data de 01.11.2022, 

Având în vedere: 
- Referatul de specialitate întocmit de șef-serviciu al Serviciului financiar contabil 

înregistrat sub nr. 14816/31.10.2022, 
- Referatul de motivare întocmit de Compartimentul resurse umane înregistrat sub 

nr. 12891/31.10.2022, 
- Referatul de specialitate întocmit de Compartimentul contabilitate și avizat de 

șef-serviciu al Serviciului financiar contabil înregistrat sub nr. 6199/04.05.2022, 
- Referatul de aprobare al Primarului comnunei Mihai Eminescu prin care solicita 

aprobarea modificarii unui act administrativ – H.C.L. 166/2021, modificat prin HCL nr. 
26/2022; 

- Raportul de specialitate al Compartimentului juridic, 
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
In baza art. 129 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

In conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administraţia publica, 

In temeiul art. 196 alin (1). lit a). din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
 

ART. 1. (1). Se aproba modificarea unui act administrativ - H.C.L. nr. 

166/10.12.2021 privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul 

contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie”, din aparatul propriu al 

Primarului comunei Mihai Eminescu, modificat prin H.C.L. nr. 26/2022, modificat prin HCL 

nr. 95/2022, respectiv a anexei acestuia. 

(2). Anexa modificată este prezentată în anexa prezentei hotărâri, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 ART. 2. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 166/2021 privind 

aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul 

familiei ocupationale “Administratie”, din aparatul propriu al Primarului comunei Mihai 

Eminescu rămân neschimbate.  



 

ART. 3. Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea 

la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

 

ART. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata: Institutiei Prefectului - Judeţul 

Botoşani, Primarului comunei Mihai Eminescu, Compartimentului resurse umane. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTĂ, 

 
RADU COLBEA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 
 
 

 
 
 
NR. HOTĂRÂRE: 177/01.11.2022 


