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HOTARAREA Nr.5 

                                          din data de 31.03.2022 
 

Privind Actualizarea nomenclatorului si a ierarhiei functiilor publice si contractuale din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Traian, judetul Braila. 
 
   Abaseaca Nicusor, primar al comunei Traian, judetul Braila, 
       Avand in vedere : 

• raportul de aprobare al primarului comunei Traian, judetul Braila , 
• raportul compartimentului de resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Traian, judetul Braila  inregistrat la numarul 
212/11.01.2022  

       Luand in considerare avizul favorabil al comisiilor de specilitate din cadrul consiliului local 
Traian, judetul Braila  
     In conformitate cu prevederile art.1 alin (2) lit b) , art. 6 lit a) –h) , art.8 alin (1) , art. 10 alin 
.(1)-(4), art. 11  alin (1)-(2) si (4) , art. 38 alin (1) si alin (3) lit e) precum si Anexa nr. VIII Capitolul 
I lit A  pct.III si capitolul II lit. a pct.IV din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare; H.G. nr. 
1071/2021 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata; art. II alin.(2) 
si art. III din OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 
      In temeiul art. 139  alin (1) cotoborat cu art. 115 alin (1) lit b din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/2001 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
                            

HOTARASTE : 
Art.1 Actualizarea nomenclatorului si a ierarhiei functiilor publice si contractuale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Traian, judetul Braila, conform anexei nr. 1 – la 
prezentul proiect de  hotarare. 
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarrai se insarcineaza primarul 
comunei Traian prin compartimentul resurse umane . 
Art.3 Prin grija secretarului general al comunei Traian, prezenta hotarare va fi comunicata 
persoanelor interesate.  
 
Presedinte de sedinta, 
      Consilier local,,                                                                         Secretar general, 
 
Serban RECUCIU                                                                  Daniela-Nicoletta GIUGIUC 



 


