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Consiliul Loca! al comunei Şendriceni. judelu i Botoşani. întrunii astăzi 29.01.2021 in 
şedinţă ordinară de lucru:

Analizând :
- referatul de aprobare a ! iniţiatorului proiectului de hotărâre nr. 7926 din 28.12.2020;
- raportul compartimentului de specialitate 146 din 08.01.2021 ;
- avizul favorab il a l Com isiilor de Specialitate ale Consiliului Local Şendriceni.

In conformitate cu prevederile:
- an. ! din O UG 226/2020 privind unele masuri fiscal - bugetare şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
- H otărârii nr. 4/2021 privind  stabilirea salariu lu i de bază minim brut pe

tară garantat în p lată:
- Legea bugetului de stat pe anul 2021.

Respectând prevederile :
- Legii nr. 52/2003 privind  transparenţa decizională in adm inistraţia pub lică , cu 
m odificările ş i com pletările ulterioare ;

- Leg ii nr. 544/2001 privim  liberul acces la  inform aţiile de interes public, cu 
m odificările ş i com pletările ulterioare;

Având în vedere prevederile :
- art. 129 a l in. 2 lit.a  coroborai cu art. 133 alin. 1 şi 134 alin. 1 lit.a  din O UG 57/2019 

privind Codul adm inistrativ;
în  temeiul art. 196 a lin .l lit. a din O UG  57/2019 privind  Codul adm inistrativ,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. începând cu 01.01.2021 se menţin salariile funcţiilor publice şi 
personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Şendriceni,judeţul 
Botoşani. la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2020 
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Arl.2. Constituie excepţie persoanele care se încadrează în prevederile 
Hotărârii nr. 4/2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată.

Ari.3. Primarul comunei Şendriceni prin compartimentele de specialitate 
va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă, Cotrasemnează pentru legalitate.
Consilier 
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