
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a Primarului si Viceprimarului 

comunei Mihai Eminescu  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, intrunit in sedinta 
extraordinara din data 18.01.2023 

Având in vedere :  
-  referatul de aprobare intocmit de membrii Consiliului Local insotit de proiectul de 

hotarare cu privire la aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a Primarului si Viceprimarului 
comunei Mihai Eminescu  

-   referatul de specialitate nr.645/17.01.2023 intocmit de catre Compartimentul resurse 
umane din cadrul Primăriei comunei Mihai Eminescu, 

- Contract de Finanțare  nr.146385/23.12.2022 in cadrul Programului National de 
Redresare si Rezilienta , Componenta 10 – Fondul Local I.1.2. –Asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde -ITS/alte infrastructuri TIC( sisteme inteligente de management urban/local), 
I.1.3.-Asigurarare infrastructurii pentru trasportul verde-puncte de reincarcare vehicule electrice,  

- raportul de specialitate intocmit de Compartimentul juridic din cadrul Primariei comunei 
Mihai Eminescu, 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
In  conformitate cu prevederile art. 16, alin. (1) si (2) din Legea 153/2017 CADRU 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice , cu cu modificarile si completarile 
ulterioare,coroborat cu art. 6, alin. (1) din OUG nr. 155/2020 privind unele masuri pentru 
elaborarea Planului National de Redresare si Rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de 
fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul mecanismului de redresare, art.6 din 
H.G. nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de 
înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul 
de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene 
nerambursabile. 

In temeiul prevederilor art.129, alin.(12), art.196 , alin.(1), lit.a) din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificarile si completarile 
ulterioare 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU adopta prezenta 

HOTĂRARE: 
Art. 1. Se aproba majorarea indemnizatiei lunare  a Primarului comunei Mihai Eminescu, 

GIREADA DUMITRU-VERGINEL, cu un procent de 15 % suportat din bugetul proiectului finantat 
din fonduri europene nerambursabile, incepand cu 01.02.2023. 

Art. 2. Se aproba majorarea indemnizatiei lunare a Viceprimarului comunei Mihai 
Eminescu,  DROBOTA VALERIU, cu un procent de 15 % suportat din bugetul proiectului finantat 
din fonduri europene nerambursabile, incepand cu 01.02.2023. 



Art. 3. In functie de numarul de proiecte aflate in implementare in cursul anului 2023   
pentru care U.A.T. Mihai Eminescu are calitatea de beneficiar, indemnizatiile lunare ale Primarului 
si Viceprimarului comunei Mihai Eminescu, se vor majora corespunzator conform dispozitiilor art. 
16, alin. (2) din LEGEA nr. 153/2017 CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, coroborat cu art. 6 din H.G. nr. 325/2018. 

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul comunei Mihai 
Eminescu, prin aparatul propriu de specialitate. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani, Primarului 
comunei Mihai Eminescu, Compartimentului resurse umane. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                             
                                                        PTR. SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

  COLBEA RADU                                                          MIHALACHE MARINELA                  
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