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                                                                                                           Hotărârea a fost adoptată 
                                                                                                           cu votul a 15  consilieri 

 
HOTĂRÂREA NR.423  

privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Politiei Locale a municipiului Husi, ale 
caror salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata  
 

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;  
Avand in vedere:  

• Referatul Biroul Administratie Publica Locala nr. 40239 din 13.12.2022; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 40307/13.12.2022 privind stabilirea salariilor 
de baza pentru personalul din cadrul Politiei Locale a municipiului Husi, ale caror salarii de baza sunt sub   limita 
salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata; 

•  Raportul Biroului Administratie Publica Locala nr. 40331 din 13.12.2022 şi Raportul Compartimentului   
Juridic nr. 40471 din 14.12.2022; 

• Avizul nr.433 din 27.12.2022  al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică locală,  
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

• Avizul nr.283 din 27.12.2022  al Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget,  
finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ. 

In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) si alin. (4), art. 6, art. 10, art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art. 
I alin. (4) si alin. (5) din OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum 
si pentru modificarea şi completarea unor acte normative; prevederile HG nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului 
de baza minim brut pe tara garantat in plata; prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, 
republicata, cu modificarea si completarea ulterioara; prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) din O.U.G.  nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
Art.1. Incepand cu data 01 ianuarie 2023 se aproba stabilirea salariilor de baza la un cuantum de 3000 

lei pentru personalul din cadrul Politiei Locale a municipiului Husi, ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului 
de baza minim brut pe tara garantat in plata.  

Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului Husi.  
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