
 
 

 

   

HOTĂRÂRE 
privind  stabilirea coeficientilor  de ierarhizare pentru determinarea  salariilor de  baza  aflate in plata  

începand cu data de 01.12.2022 pentru functionarii publici si personalul contractual  din cadrul 
primariei comunei Bucsani , judetul Dambovita 

 
Consiliul Local  Bucșani, județul Dâmbovița, întrunit în ședință ordinara  pe 

luna noiembrie   2022,   având în vedere: 
 

 proiectul de hotărâre nr. 11848/24.11.2022 privind stabilirea coeficientilor  de ierarhizare 
pentru determinarea  salariilor de  baza  aflate in plata  începand cu data de 01.12.2022 pentru 
functionarii publici si personalul contractual  din cadrul primariei comunei Bucsani , judetul 
Dambovita; 

 expunerea de motive nr 11847/24.11.2022 privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare ; 
 raportul  compartimentului resurse  umane  nr 11456/24.11.2022 privind stabilirea 

coeficientilor  de ierarhizare pentru determinarea  salariilor de  baza  aflate in plata  începand 
cu data de 01.12.2022 pentru functionarii publici si personalul contractual  din cadrul primariei 
comunei Bucsani , judetul Dambovitai; 

 prevederile art. 129, alin. (2),lit. a), pct.,,c” din  OUG 57/2019 privind  Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare ; 

 prevederile OG 119/1999 privind  controlul intern si controlul  financiar prevenitv , 
republicată ; 

 raportul de audit financiar  nr.3680/08.04.2022, incheiat in urma actiunii privind Auditul  
financiar asupra  conturilor anuale de executie bugetara pe anul 2021 la UAT Bucsani ; 

 Decizia nr. 4/2022 a Camerei de Conturi Dambovita ; 
 Adresa  Institutiei Prefctului  - jud Dambovita  nr. 13719/2022 -  privind  numarul de posturi 

pentru anul 2022 si adresa nr. 20083/2022 prin care se solicita revocarea HCL nr 33/2022 ; 
 prevederile OUG 130/2021- privind unele masuri fiscal bugetare , prorogarea unor termene , 

precum si pentru modificarea si comletarea unor acte normative ; 
 prevederile OUG 115/2022- pentru completarea art. 1 din OUG 130/2021 ; 

prevederile HG 1071/2021- pentru stabilirea salariului  de baza minim brut pe tara garantat in 
plata pentru anul 2022 ; 

 prevederile  art.10-11 din Legea 153/2017- privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publice ; 

 avizul favorabil  al comisiei de specialitate din cadrul Consiliuli Local Bucsani . 
 

              În temeiul art. 196 alin. (1), lit. ,,a’’  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE  :   
        Art. 1 – Pentru intregul  personal al  Primariei comunei Bucsani , judetul Dambovita , se  
stabilesc coeficientii de ierarhizare , prevazuti  in Anexa 1 la prezenta hotarare . 
      Art. 2 – Salariile de baza care depasesc  nivelul indemnizatiei  lunare a viceprimarului , se vor 
plati la nivelul acestuia , in conformitate  cu art. 11 , alin. (4)  din Legea 153/2017 . 
        

  

          R O M Â N I A  
        JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
      CONSILIUL LOCAL BUCȘANI  

  



 
 
     Art. 3 – Se vor stabili  prin Dispozitia Primarului localitatii  drepturile salariale  lunare  ale fiecarui 
salariat cu respectarea legislatiei in vigoare . 
        Art. 4 – La data adoptarii prezentei hotarari , se revoca HCL nr. 33/25.05.2022 si HCL nr. 
64/29.09.2022. 
        Art. 5.  Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărârii se obligă primarul localității și 
compartimentul resurse umane , iar cu comunicarea secretarul localității. 
 
 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      Contrasemnează , 

     ENACHE ZOICA MARINELA             SECRETAR GENERAL AL UAT,  
                  ROTARU ADRIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 85 
Bucsani : 24   noiembrie   2022



 

 
                     Anexa nr. 1 la HCL nr 85/  24.11.2022 
                    
 
 

I. SALARIZARE FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA 

Nr. 
Crt. 

Functie de  demnitate publica Coeficient 
Salariu de 

baza 
1 Primar 5,00 10.400 
2 Viceprimar 4,00 8.320 

 
II. SALARIZARE FUNCTIONARI PUBLICI 

A) FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE 

Nr. 
Crt 

Functia Grad 
Nivel 
studii 

Coeficient de 
ierarhizare 

 

Salariu de 
baza (lei) 

Salariul de 
baza minim 
brut pe tara 

1 Secretar general UAT II S 4,00 10.200 2.550 
2 Sef birou II S 4,00 10.200 2.550 

 
B)  FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE  

Nr. 
crt 

Functia 
Grad 

profesional 
Nivel 
studii 

Coeficient 
de 

ierarhizare 

Salariul de baza (lei ) / Gradatia 

Salariul 
de baza 
minim 
brut pe 

tara 

0 1 2 3 4 5 

1 

Consilier, 
inspector,  
consilier 
juridic 

Superior S 3,17 8.084 8.690 9.125 9.581 9.821 10.067 2.550 
Principal S 3,07 7.829 8.416 8.837 9.279 9.511 9.749 2.550 
Asistent S 2,50 6.375 6.853 7.196 7.556 7.745 7.940 2.550 
Debutant S 2,25 5.738 6.168 6.476 6.800 6.970 7.144 2.550 

 
 

III.  SALARIZARE PERSONAL CONTRACTUAL 

Nr. 
crt 

Functia 
Grad 

profesi
onal 

Nivel 
studii 

Coeficient 
de 

ierarhizare 

SALARIUL DE BAZA (lei ) / GRADATIA 

Salariul 
de baza 
minim 
brut pe 

tara 
0 1 2 3 4 5  

1 Administrator 
public 

 S 
2,50 6.375 6.853 7.196 7.556 7.745 7.939 2.550 

2 Consilier 
personal al  
primarului 

  

2,56 6.528 7.018 7.369 7.737 7.930 8.128 2.550 

3 

Muncitor 
calificat 
 

I G 
1,74 

4.437 4.770 5.009 5.259 5.390 5.525 2.550 
 

II G 1,71 4.361 4.688 4.922 5.168 5.297 5.429 2.550 
 

III G 1,69 4.310 4.633 4.865 5.108 5.236 5.367 2.550 
 

4 Guard I G 
1,77 

4.514 4.853 5.096 5.351 5.485 5.622 2.550 
 

5 Sofer I G 2,31 5.891 6.333 6.650 6.983 7.068 7.245 2.550 



 

 
6 Cadru tehnic 

PSI 
I M 

2,31 5.891 6.333 6.650 6.983 7.068 7.245 2.550 

7 Paznic  G 1,16 2.958 3.180 3.339 3.506 3.594 3.684 2.550 

 
 
 

IV. SALARIZARE PERSONAL - CULTURA  

Nr. 
crt 

Functia 
Grad 

profesional 
Nivel 
studii 

Coeficient 
de 

ierarhizare 

SALARIUL DE BAZA (lei ) /  
GRADATIA 

Salariul 
de baza 
minim 
brut pe 

tara 

0 1 2 3 4 5 

1 Director I S 2,00 5.100 5.483 5.757 6.045 6.196 6.351 2.550 

2 Bibliotecar  I S 1,86 4.743 5.099 5.354 5.622 5.763 5.907 2.550 

 
   *Nota  

 Salariile de baza  care depasesc nivelul indemnizatiei lunare a viceprimarului , se vor plati la nivelul acestuia , in conformitate cu 
prevederile art. 11 , alin. (4) din legea 153/2017, respectiv la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la 
nivel de 2019 , in cunatum de 8320 lei  

  Indemnizatia lunara  de care beneficiaza consilieri locali  pentru participarea la  toate sedintele Consiliului Local  este in 
cuantum de 10%  din indemnizatia lunara a primarului , iar pentru participarea  partiala  se face   conform  art. 61 , alin. (5) din 
Ordinul 25/2021. 

  Functiile de demnitate  publica alese  din cadrul autoritatilor  publice locale  sunt salarizate conform  Anexei nr. IX din  Legea 
153/2017 , mentinandu-se la  nivelul aferent lunii decembrie 2021 , potrivit art. 1, alin.(2), din OUG 130/2021. 

  Salariile de baza  pentru functiile de conducere  cuprind  sporul de vechime  la nivel maxim . 
 Personalul care exercita  activitatea de control financiar preventiv beneficiaza de  o majorarea a salariului de baza  cu 10% , 

conform art. 15 din Legea 153/2017 . 
 Indemnizatia de hrana acordata  conform art. 18 din Legea cadru nr. 153/2017 , se mentine potrivit art. 1 , alin.(6) din OUG 

130/17.12.2021 la nivelul din 2021, respectiv 347 lei . 
 Sporul pentru conditii vatamataore in cuantum de 15 %  se acorda corespunzator  timpului lucrat in cadrul  locurilor de munca 

mentionate .  
 Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele 22,00 şi 6,00 beneficiază, pentru orele 

lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, conform art.20 alin. (1) 
din Legea nr.153/2017 . 

 
  
         



 
 

 

   

HOTĂRÂRE 
privind  stabilirea coeficientilor  de ierarhizare pentru determinarea  salariilor de  baza  aflate in plata  

începand cu data de 01.12.2022 pentru functionarii publici si personalul contractual  din cadrul 
primariei comunei Bucsani , judetul Dambovita 

 
Consiliul Local  Bucșani, județul Dâmbovița, întrunit în ședință ordinara  pe 

luna noiembrie   2022,   având în vedere: 
 

 proiectul de hotărâre nr. 11848/24.11.2022 privind stabilirea coeficientilor  de ierarhizare 
pentru determinarea  salariilor de  baza  aflate in plata  începand cu data de 01.12.2022 pentru 
functionarii publici si personalul contractual  din cadrul primariei comunei Bucsani , judetul 
Dambovita; 

 expunerea de motive nr 11847/24.11.2022 privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare ; 
 raportul  compartimentului resurse  umane  nr 11456/24.11.2022 privind stabilirea 

coeficientilor  de ierarhizare pentru determinarea  salariilor de  baza  aflate in plata  începand 
cu data de 01.12.2022 pentru functionarii publici si personalul contractual  din cadrul primariei 
comunei Bucsani , judetul Dambovitai; 

 prevederile art. 129, alin. (2),lit. a), pct.,,c” din  OUG 57/2019 privind  Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare ; 

 prevederile OG 119/1999 privind  controlul intern si controlul  financiar prevenitv , 
republicată ; 

 raportul de audit financiar  nr.3680/08.04.2022, incheiat in urma actiunii privind Auditul  
financiar asupra  conturilor anuale de executie bugetara pe anul 2021 la UAT Bucsani ; 

 Decizia nr. 4/2022 a Camerei de Conturi Dambovita ; 
 Adresa  Institutiei Prefctului  - jud Dambovita  nr. 13719/2022 -  privind  numarul de posturi 

pentru anul 2022 si adresa nr. 20083/2022 prin care se solicita revocarea HCL nr 33/2022 ; 
 prevederile OUG 130/2021- privind unele masuri fiscal bugetare , prorogarea unor termene , 

precum si pentru modificarea si comletarea unor acte normative ; 
 prevederile OUG 115/2022- pentru completarea art. 1 din OUG 130/2021 ; 

prevederile HG 1071/2021- pentru stabilirea salariului  de baza minim brut pe tara garantat in 
plata pentru anul 2022 ; 

 prevederile  art.10-11 din Legea 153/2017- privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publice ; 

 avizul favorabil  al comisiei de specialitate din cadrul Consiliuli Local Bucsani . 
 

              În temeiul art. 196 alin. (1), lit. ,,a’’  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE  :   
        Art. 1 – Pentru intregul  personal al  Primariei comunei Bucsani , judetul Dambovita , se  
stabilesc coeficientii de ierarhizare , prevazuti  in Anexa 1 la prezenta hotarare . 
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          R O M Â N I A  
        JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
      CONSILIUL LOCAL BUCȘANI  

  



 
 
     Art. 3 – Se vor stabili  prin Dispozitia Primarului localitatii  drepturile salariale  lunare  ale fiecarui 
salariat cu respectarea legislatiei in vigoare . 
        Art. 4 – La data adoptarii prezentei hotarari , se revoca HCL nr. 33/25.05.2022 si HCL nr. 
64/29.09.2022. 
        Art. 5.  Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărârii se obligă primarul localității și 
compartimentul resurse umane , iar cu comunicarea secretarul localității. 
 
 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      Contrasemnează , 

     ENACHE ZOICA MARINELA             SECRETAR GENERAL AL UAT,  
                  ROTARU ADRIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 85 
Bucsani : 24   noiembrie   2022



 

 
                     Anexa nr. 1 la HCL nr 85/  24.11.2022 
                    
 
 

I. SALARIZARE FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA 

Nr. 
Crt. 

Functie de  demnitate publica Coeficient 
Salariu de 

baza 
1 Primar 5,00 10.400 
2 Viceprimar 4,00 8.320 

 
II. SALARIZARE FUNCTIONARI PUBLICI 

A) FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE 

Nr. 
Crt 

Functia Grad 
Nivel 
studii 

Coeficient de 
ierarhizare 

 

Salariu de 
baza (lei) 

Salariul de 
baza minim 
brut pe tara 

1 Secretar general UAT II S 4,00 10.200 2.550 
2 Sef birou II S 4,00 10.200 2.550 

 
B)  FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE  

Nr. 
crt 

Functia 
Grad 

profesional 
Nivel 
studii 

Coeficient 
de 

ierarhizare 

Salariul de baza (lei ) / Gradatia 

Salariul 
de baza 
minim 
brut pe 

tara 

0 1 2 3 4 5 

1 

Consilier, 
inspector,  
consilier 
juridic 

Superior S 3,17 8.084 8.690 9.125 9.581 9.821 10.067 2.550 
Principal S 3,07 7.829 8.416 8.837 9.279 9.511 9.749 2.550 
Asistent S 2,50 6.375 6.853 7.196 7.556 7.745 7.940 2.550 
Debutant S 2,25 5.738 6.168 6.476 6.800 6.970 7.144 2.550 

 
 

III.  SALARIZARE PERSONAL CONTRACTUAL 

Nr. 
crt 

Functia 
Grad 

profesi
onal 

Nivel 
studii 

Coeficient 
de 

ierarhizare 

SALARIUL DE BAZA (lei ) / GRADATIA 

Salariul 
de baza 
minim 
brut pe 

tara 
0 1 2 3 4 5  

1 Administrator 
public 

 S 
2,50 6.375 6.853 7.196 7.556 7.745 7.939 2.550 

2 Consilier 
personal al  
primarului 

  

2,56 6.528 7.018 7.369 7.737 7.930 8.128 2.550 

3 

Muncitor 
calificat 
 

I G 
1,74 

4.437 4.770 5.009 5.259 5.390 5.525 2.550 
 

II G 1,71 4.361 4.688 4.922 5.168 5.297 5.429 2.550 
 

III G 1,69 4.310 4.633 4.865 5.108 5.236 5.367 2.550 
 

4 Guard I G 
1,77 

4.514 4.853 5.096 5.351 5.485 5.622 2.550 
 

5 Sofer I G 2,31 5.891 6.333 6.650 6.983 7.068 7.245 2.550 



 

 
6 Cadru tehnic 

PSI 
I M 

2,31 5.891 6.333 6.650 6.983 7.068 7.245 2.550 

7 Paznic  G 1,16 2.958 3.180 3.339 3.506 3.594 3.684 2.550 

 
 
 

IV. SALARIZARE PERSONAL - CULTURA  

Nr. 
crt 

Functia 
Grad 

profesional 
Nivel 
studii 

Coeficient 
de 

ierarhizare 

SALARIUL DE BAZA (lei ) /  
GRADATIA 

Salariul 
de baza 
minim 
brut pe 

tara 

0 1 2 3 4 5 

1 Director I S 2,00 5.100 5.483 5.757 6.045 6.196 6.351 2.550 

2 Bibliotecar  I S 1,86 4.743 5.099 5.354 5.622 5.763 5.907 2.550 

 
   *Nota  

 Salariile de baza  care depasesc nivelul indemnizatiei lunare a viceprimarului , se vor plati la nivelul acestuia , in conformitate cu 
prevederile art. 11 , alin. (4) din legea 153/2017, respectiv la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la 
nivel de 2019 , in cunatum de 8320 lei  

  Indemnizatia lunara  de care beneficiaza consilieri locali  pentru participarea la  toate sedintele Consiliului Local  este in 
cuantum de 10%  din indemnizatia lunara a primarului , iar pentru participarea  partiala  se face   conform  art. 61 , alin. (5) din 
Ordinul 25/2021. 

  Functiile de demnitate  publica alese  din cadrul autoritatilor  publice locale  sunt salarizate conform  Anexei nr. IX din  Legea 
153/2017 , mentinandu-se la  nivelul aferent lunii decembrie 2021 , potrivit art. 1, alin.(2), din OUG 130/2021. 

  Salariile de baza  pentru functiile de conducere  cuprind  sporul de vechime  la nivel maxim . 
 Personalul care exercita  activitatea de control financiar preventiv beneficiaza de  o majorarea a salariului de baza  cu 10% , 

conform art. 15 din Legea 153/2017 . 
 Indemnizatia de hrana acordata  conform art. 18 din Legea cadru nr. 153/2017 , se mentine potrivit art. 1 , alin.(6) din OUG 

130/17.12.2021 la nivelul din 2021, respectiv 347 lei . 
 Sporul pentru conditii vatamataore in cuantum de 15 %  se acorda corespunzator  timpului lucrat in cadrul  locurilor de munca 

mentionate .  
 Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele 22,00 şi 6,00 beneficiază, pentru orele 

lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, conform art.20 alin. (1) 
din Legea nr.153/2017 . 
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prevederile HG 1071/2021- pentru stabilirea salariului  de baza minim brut pe tara garantat in 
plata pentru anul 2022 ; 

 prevederile  art.10-11 din Legea 153/2017- privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publice ; 

 avizul favorabil  al comisiei de specialitate din cadrul Consiliuli Local Bucsani . 
 

              În temeiul art. 196 alin. (1), lit. ,,a’’  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE  :   
        Art. 1 – Pentru intregul  personal al  Primariei comunei Bucsani , judetul Dambovita , se  
stabilesc coeficientii de ierarhizare , prevazuti  in Anexa 1 la prezenta hotarare . 
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          R O M Â N I A  
        JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
      CONSILIUL LOCAL BUCȘANI  

  



 
 
     Art. 3 – Se vor stabili  prin Dispozitia Primarului localitatii  drepturile salariale  lunare  ale fiecarui 
salariat cu respectarea legislatiei in vigoare . 
        Art. 4 – La data adoptarii prezentei hotarari , se revoca HCL nr. 33/25.05.2022 si HCL nr. 
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Crt. 
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Salariu de 
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1 Primar 5,00 10.400 
2 Viceprimar 4,00 8.320 

 
II. SALARIZARE FUNCTIONARI PUBLICI 

A) FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE 

Nr. 
Crt 

Functia Grad 
Nivel 
studii 

Coeficient de 
ierarhizare 

 

Salariu de 
baza (lei) 

Salariul de 
baza minim 
brut pe tara 

1 Secretar general UAT II S 4,00 10.200 2.550 
2 Sef birou II S 4,00 10.200 2.550 
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Nr. 
crt 

Functia 
Grad 

profesional 
Nivel 
studii 

Coeficient 
de 

ierarhizare 

Salariul de baza (lei ) / Gradatia 

Salariul 
de baza 
minim 
brut pe 

tara 

0 1 2 3 4 5 

1 

Consilier, 
inspector,  
consilier 
juridic 

Superior S 3,17 8.084 8.690 9.125 9.581 9.821 10.067 2.550 
Principal S 3,07 7.829 8.416 8.837 9.279 9.511 9.749 2.550 
Asistent S 2,50 6.375 6.853 7.196 7.556 7.745 7.940 2.550 
Debutant S 2,25 5.738 6.168 6.476 6.800 6.970 7.144 2.550 

 
 

III.  SALARIZARE PERSONAL CONTRACTUAL 

Nr. 
crt 

Functia 
Grad 

profesi
onal 

Nivel 
studii 

Coeficient 
de 

ierarhizare 

SALARIUL DE BAZA (lei ) / GRADATIA 

Salariul 
de baza 
minim 
brut pe 

tara 
0 1 2 3 4 5  

1 Administrator 
public 

 S 
2,50 6.375 6.853 7.196 7.556 7.745 7.939 2.550 

2 Consilier 
personal al  
primarului 

  

2,56 6.528 7.018 7.369 7.737 7.930 8.128 2.550 

3 

Muncitor 
calificat 
 

I G 
1,74 

4.437 4.770 5.009 5.259 5.390 5.525 2.550 
 

II G 1,71 4.361 4.688 4.922 5.168 5.297 5.429 2.550 
 

III G 1,69 4.310 4.633 4.865 5.108 5.236 5.367 2.550 
 

4 Guard I G 
1,77 

4.514 4.853 5.096 5.351 5.485 5.622 2.550 
 

5 Sofer I G 2,31 5.891 6.333 6.650 6.983 7.068 7.245 2.550 



 

 
6 Cadru tehnic 

PSI 
I M 

2,31 5.891 6.333 6.650 6.983 7.068 7.245 2.550 

7 Paznic  G 1,16 2.958 3.180 3.339 3.506 3.594 3.684 2.550 

 
 
 

IV. SALARIZARE PERSONAL - CULTURA  

Nr. 
crt 

Functia 
Grad 

profesional 
Nivel 
studii 

Coeficient 
de 

ierarhizare 

SALARIUL DE BAZA (lei ) /  
GRADATIA 

Salariul 
de baza 
minim 
brut pe 

tara 

0 1 2 3 4 5 

1 Director I S 2,00 5.100 5.483 5.757 6.045 6.196 6.351 2.550 

2 Bibliotecar  I S 1,86 4.743 5.099 5.354 5.622 5.763 5.907 2.550 

 
   *Nota  

 Salariile de baza  care depasesc nivelul indemnizatiei lunare a viceprimarului , se vor plati la nivelul acestuia , in conformitate cu 
prevederile art. 11 , alin. (4) din legea 153/2017, respectiv la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la 
nivel de 2019 , in cunatum de 8320 lei  

  Indemnizatia lunara  de care beneficiaza consilieri locali  pentru participarea la  toate sedintele Consiliului Local  este in 
cuantum de 10%  din indemnizatia lunara a primarului , iar pentru participarea  partiala  se face   conform  art. 61 , alin. (5) din 
Ordinul 25/2021. 

  Functiile de demnitate  publica alese  din cadrul autoritatilor  publice locale  sunt salarizate conform  Anexei nr. IX din  Legea 
153/2017 , mentinandu-se la  nivelul aferent lunii decembrie 2021 , potrivit art. 1, alin.(2), din OUG 130/2021. 

  Salariile de baza  pentru functiile de conducere  cuprind  sporul de vechime  la nivel maxim . 
 Personalul care exercita  activitatea de control financiar preventiv beneficiaza de  o majorarea a salariului de baza  cu 10% , 

conform art. 15 din Legea 153/2017 . 
 Indemnizatia de hrana acordata  conform art. 18 din Legea cadru nr. 153/2017 , se mentine potrivit art. 1 , alin.(6) din OUG 

130/17.12.2021 la nivelul din 2021, respectiv 347 lei . 
 Sporul pentru conditii vatamataore in cuantum de 15 %  se acorda corespunzator  timpului lucrat in cadrul  locurilor de munca 

mentionate .  
 Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele 22,00 şi 6,00 beneficiază, pentru orele 

lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, conform art.20 alin. (1) 
din Legea nr.153/2017 . 

 
  
         



 
 

 

   

HOTĂRÂRE 
privind  stabilirea coeficientilor  de ierarhizare pentru determinarea  salariilor de  baza  aflate in plata  

începand cu data de 01.12.2022 pentru functionarii publici si personalul contractual  din cadrul 
primariei comunei Bucsani , judetul Dambovita 

 
Consiliul Local  Bucșani, județul Dâmbovița, întrunit în ședință ordinara  pe 

luna noiembrie   2022,   având în vedere: 
 

 proiectul de hotărâre nr. 11848/24.11.2022 privind stabilirea coeficientilor  de ierarhizare 
pentru determinarea  salariilor de  baza  aflate in plata  începand cu data de 01.12.2022 pentru 
functionarii publici si personalul contractual  din cadrul primariei comunei Bucsani , judetul 
Dambovita; 

 expunerea de motive nr 11847/24.11.2022 privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare ; 
 raportul  compartimentului resurse  umane  nr 11456/24.11.2022 privind stabilirea 

coeficientilor  de ierarhizare pentru determinarea  salariilor de  baza  aflate in plata  începand 
cu data de 01.12.2022 pentru functionarii publici si personalul contractual  din cadrul primariei 
comunei Bucsani , judetul Dambovitai; 

 prevederile art. 129, alin. (2),lit. a), pct.,,c” din  OUG 57/2019 privind  Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare ; 

 prevederile OG 119/1999 privind  controlul intern si controlul  financiar prevenitv , 
republicată ; 

 raportul de audit financiar  nr.3680/08.04.2022, incheiat in urma actiunii privind Auditul  
financiar asupra  conturilor anuale de executie bugetara pe anul 2021 la UAT Bucsani ; 

 Decizia nr. 4/2022 a Camerei de Conturi Dambovita ; 
 Adresa  Institutiei Prefctului  - jud Dambovita  nr. 13719/2022 -  privind  numarul de posturi 

pentru anul 2022 si adresa nr. 20083/2022 prin care se solicita revocarea HCL nr 33/2022 ; 
 prevederile OUG 130/2021- privind unele masuri fiscal bugetare , prorogarea unor termene , 

precum si pentru modificarea si comletarea unor acte normative ; 
 prevederile OUG 115/2022- pentru completarea art. 1 din OUG 130/2021 ; 

prevederile HG 1071/2021- pentru stabilirea salariului  de baza minim brut pe tara garantat in 
plata pentru anul 2022 ; 

 prevederile  art.10-11 din Legea 153/2017- privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publice ; 

 avizul favorabil  al comisiei de specialitate din cadrul Consiliuli Local Bucsani . 
 

              În temeiul art. 196 alin. (1), lit. ,,a’’  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE  :   
        Art. 1 – Pentru intregul  personal al  Primariei comunei Bucsani , judetul Dambovita , se  
stabilesc coeficientii de ierarhizare , prevazuti  in Anexa 1 la prezenta hotarare . 
      Art. 2 – Salariile de baza care depasesc  nivelul indemnizatiei  lunare a viceprimarului , se vor 
plati la nivelul acestuia , in conformitate  cu art. 11 , alin. (4)  din Legea 153/2017 . 
        

  

          R O M Â N I A  
        JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
      CONSILIUL LOCAL BUCȘANI  

  



 
 
     Art. 3 – Se vor stabili  prin Dispozitia Primarului localitatii  drepturile salariale  lunare  ale fiecarui 
salariat cu respectarea legislatiei in vigoare . 
        Art. 4 – La data adoptarii prezentei hotarari , se revoca HCL nr. 33/25.05.2022 si HCL nr. 
64/29.09.2022. 
        Art. 5.  Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărârii se obligă primarul localității și 
compartimentul resurse umane , iar cu comunicarea secretarul localității. 
 
 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      Contrasemnează , 

     ENACHE ZOICA MARINELA             SECRETAR GENERAL AL UAT,  
                  ROTARU ADRIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 85 
Bucsani : 24   noiembrie   2022



 

 
                     Anexa nr. 1 la HCL nr 85/  24.11.2022 
                    
 
 

I. SALARIZARE FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA 

Nr. 
Crt. 

Functie de  demnitate publica Coeficient 
Salariu de 

baza 
1 Primar 5,00 10.400 
2 Viceprimar 4,00 8.320 

 
II. SALARIZARE FUNCTIONARI PUBLICI 

A) FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE 

Nr. 
Crt 

Functia Grad 
Nivel 
studii 

Coeficient de 
ierarhizare 

 

Salariu de 
baza (lei) 

Salariul de 
baza minim 
brut pe tara 

1 Secretar general UAT II S 4,00 10.200 2.550 
2 Sef birou II S 4,00 10.200 2.550 

 
B)  FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE  

Nr. 
crt 

Functia 
Grad 

profesional 
Nivel 
studii 

Coeficient 
de 

ierarhizare 

Salariul de baza (lei ) / Gradatia 

Salariul 
de baza 
minim 
brut pe 

tara 

0 1 2 3 4 5 

1 

Consilier, 
inspector,  
consilier 
juridic 

Superior S 3,17 8.084 8.690 9.125 9.581 9.821 10.067 2.550 
Principal S 3,07 7.829 8.416 8.837 9.279 9.511 9.749 2.550 
Asistent S 2,50 6.375 6.853 7.196 7.556 7.745 7.940 2.550 
Debutant S 2,25 5.738 6.168 6.476 6.800 6.970 7.144 2.550 

 
 

III.  SALARIZARE PERSONAL CONTRACTUAL 

Nr. 
crt 

Functia 
Grad 

profesi
onal 

Nivel 
studii 

Coeficient 
de 

ierarhizare 

SALARIUL DE BAZA (lei ) / GRADATIA 

Salariul 
de baza 
minim 
brut pe 

tara 
0 1 2 3 4 5  

1 Administrator 
public 

 S 
2,50 6.375 6.853 7.196 7.556 7.745 7.939 2.550 

2 Consilier 
personal al  
primarului 

  

2,56 6.528 7.018 7.369 7.737 7.930 8.128 2.550 

3 

Muncitor 
calificat 
 

I G 
1,74 

4.437 4.770 5.009 5.259 5.390 5.525 2.550 
 

II G 1,71 4.361 4.688 4.922 5.168 5.297 5.429 2.550 
 

III G 1,69 4.310 4.633 4.865 5.108 5.236 5.367 2.550 
 

4 Guard I G 
1,77 

4.514 4.853 5.096 5.351 5.485 5.622 2.550 
 

5 Sofer I G 2,31 5.891 6.333 6.650 6.983 7.068 7.245 2.550 



 

 
6 Cadru tehnic 

PSI 
I M 

2,31 5.891 6.333 6.650 6.983 7.068 7.245 2.550 

7 Paznic  G 1,16 2.958 3.180 3.339 3.506 3.594 3.684 2.550 

 
 
 

IV. SALARIZARE PERSONAL - CULTURA  

Nr. 
crt 

Functia 
Grad 

profesional 
Nivel 
studii 

Coeficient 
de 

ierarhizare 

SALARIUL DE BAZA (lei ) /  
GRADATIA 

Salariul 
de baza 
minim 
brut pe 

tara 

0 1 2 3 4 5 

1 Director I S 2,00 5.100 5.483 5.757 6.045 6.196 6.351 2.550 

2 Bibliotecar  I S 1,86 4.743 5.099 5.354 5.622 5.763 5.907 2.550 

 
   *Nota  

 Salariile de baza  care depasesc nivelul indemnizatiei lunare a viceprimarului , se vor plati la nivelul acestuia , in conformitate cu 
prevederile art. 11 , alin. (4) din legea 153/2017, respectiv la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la 
nivel de 2019 , in cunatum de 8320 lei  

  Indemnizatia lunara  de care beneficiaza consilieri locali  pentru participarea la  toate sedintele Consiliului Local  este in 
cuantum de 10%  din indemnizatia lunara a primarului , iar pentru participarea  partiala  se face   conform  art. 61 , alin. (5) din 
Ordinul 25/2021. 

  Functiile de demnitate  publica alese  din cadrul autoritatilor  publice locale  sunt salarizate conform  Anexei nr. IX din  Legea 
153/2017 , mentinandu-se la  nivelul aferent lunii decembrie 2021 , potrivit art. 1, alin.(2), din OUG 130/2021. 

  Salariile de baza  pentru functiile de conducere  cuprind  sporul de vechime  la nivel maxim . 
 Personalul care exercita  activitatea de control financiar preventiv beneficiaza de  o majorarea a salariului de baza  cu 10% , 

conform art. 15 din Legea 153/2017 . 
 Indemnizatia de hrana acordata  conform art. 18 din Legea cadru nr. 153/2017 , se mentine potrivit art. 1 , alin.(6) din OUG 

130/17.12.2021 la nivelul din 2021, respectiv 347 lei . 
 Sporul pentru conditii vatamataore in cuantum de 15 %  se acorda corespunzator  timpului lucrat in cadrul  locurilor de munca 

mentionate .  
 Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele 22,00 şi 6,00 beneficiază, pentru orele 

lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, conform art.20 alin. (1) 
din Legea nr.153/2017 . 

 
  
         



 
 

 

   

HOTĂRÂRE 
privind  stabilirea coeficientilor  de ierarhizare pentru determinarea  salariilor de  baza  aflate in plata  

începand cu data de 01.12.2022 pentru functionarii publici si personalul contractual  din cadrul 
primariei comunei Bucsani , judetul Dambovita 

 
Consiliul Local  Bucșani, județul Dâmbovița, întrunit în ședință ordinara  pe 

luna noiembrie   2022,   având în vedere: 
 

 proiectul de hotărâre nr. 11848/24.11.2022 privind stabilirea coeficientilor  de ierarhizare 
pentru determinarea  salariilor de  baza  aflate in plata  începand cu data de 01.12.2022 pentru 
functionarii publici si personalul contractual  din cadrul primariei comunei Bucsani , judetul 
Dambovita; 

 expunerea de motive nr 11847/24.11.2022 privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare ; 
 raportul  compartimentului resurse  umane  nr 11456/24.11.2022 privind stabilirea 

coeficientilor  de ierarhizare pentru determinarea  salariilor de  baza  aflate in plata  începand 
cu data de 01.12.2022 pentru functionarii publici si personalul contractual  din cadrul primariei 
comunei Bucsani , judetul Dambovitai; 

 prevederile art. 129, alin. (2),lit. a), pct.,,c” din  OUG 57/2019 privind  Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare ; 

 prevederile OG 119/1999 privind  controlul intern si controlul  financiar prevenitv , 
republicată ; 

 raportul de audit financiar  nr.3680/08.04.2022, incheiat in urma actiunii privind Auditul  
financiar asupra  conturilor anuale de executie bugetara pe anul 2021 la UAT Bucsani ; 

 Decizia nr. 4/2022 a Camerei de Conturi Dambovita ; 
 Adresa  Institutiei Prefctului  - jud Dambovita  nr. 13719/2022 -  privind  numarul de posturi 

pentru anul 2022 si adresa nr. 20083/2022 prin care se solicita revocarea HCL nr 33/2022 ; 
 prevederile OUG 130/2021- privind unele masuri fiscal bugetare , prorogarea unor termene , 

precum si pentru modificarea si comletarea unor acte normative ; 
 prevederile OUG 115/2022- pentru completarea art. 1 din OUG 130/2021 ; 

prevederile HG 1071/2021- pentru stabilirea salariului  de baza minim brut pe tara garantat in 
plata pentru anul 2022 ; 

 prevederile  art.10-11 din Legea 153/2017- privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publice ; 

 avizul favorabil  al comisiei de specialitate din cadrul Consiliuli Local Bucsani . 
 

              În temeiul art. 196 alin. (1), lit. ,,a’’  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE  :   
        Art. 1 – Pentru intregul  personal al  Primariei comunei Bucsani , judetul Dambovita , se  
stabilesc coeficientii de ierarhizare , prevazuti  in Anexa 1 la prezenta hotarare . 
      Art. 2 – Salariile de baza care depasesc  nivelul indemnizatiei  lunare a viceprimarului , se vor 
plati la nivelul acestuia , in conformitate  cu art. 11 , alin. (4)  din Legea 153/2017 . 
        

  

          R O M Â N I A  
        JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
      CONSILIUL LOCAL BUCȘANI  

  



 
 
     Art. 3 – Se vor stabili  prin Dispozitia Primarului localitatii  drepturile salariale  lunare  ale fiecarui 
salariat cu respectarea legislatiei in vigoare . 
        Art. 4 – La data adoptarii prezentei hotarari , se revoca HCL nr. 33/25.05.2022 si HCL nr. 
64/29.09.2022. 
        Art. 5.  Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărârii se obligă primarul localității și 
compartimentul resurse umane , iar cu comunicarea secretarul localității. 
 
 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      Contrasemnează , 

     ENACHE ZOICA MARINELA             SECRETAR GENERAL AL UAT,  
                  ROTARU ADRIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 85 
Bucsani : 24   noiembrie   2022



 

 
                     Anexa nr. 1 la HCL nr 85/  24.11.2022 
                    
 
 

I. SALARIZARE FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA 

Nr. 
Crt. 

Functie de  demnitate publica Coeficient 
Salariu de 

baza 
1 Primar 5,00 10.400 
2 Viceprimar 4,00 8.320 

 
II. SALARIZARE FUNCTIONARI PUBLICI 

A) FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE 

Nr. 
Crt 

Functia Grad 
Nivel 
studii 

Coeficient de 
ierarhizare 

 

Salariu de 
baza (lei) 

Salariul de 
baza minim 
brut pe tara 

1 Secretar general UAT II S 4,00 10.200 2.550 
2 Sef birou II S 4,00 10.200 2.550 

 
B)  FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE  

Nr. 
crt 

Functia 
Grad 

profesional 
Nivel 
studii 

Coeficient 
de 

ierarhizare 

Salariul de baza (lei ) / Gradatia 

Salariul 
de baza 
minim 
brut pe 

tara 

0 1 2 3 4 5 

1 

Consilier, 
inspector,  
consilier 
juridic 

Superior S 3,17 8.084 8.690 9.125 9.581 9.821 10.067 2.550 
Principal S 3,07 7.829 8.416 8.837 9.279 9.511 9.749 2.550 
Asistent S 2,50 6.375 6.853 7.196 7.556 7.745 7.940 2.550 
Debutant S 2,25 5.738 6.168 6.476 6.800 6.970 7.144 2.550 

 
 

III.  SALARIZARE PERSONAL CONTRACTUAL 

Nr. 
crt 

Functia 
Grad 

profesi
onal 

Nivel 
studii 

Coeficient 
de 

ierarhizare 

SALARIUL DE BAZA (lei ) / GRADATIA 

Salariul 
de baza 
minim 
brut pe 

tara 
0 1 2 3 4 5  

1 Administrator 
public 

 S 
2,50 6.375 6.853 7.196 7.556 7.745 7.939 2.550 

2 Consilier 
personal al  
primarului 

  

2,56 6.528 7.018 7.369 7.737 7.930 8.128 2.550 

3 

Muncitor 
calificat 
 

I G 
1,74 

4.437 4.770 5.009 5.259 5.390 5.525 2.550 
 

II G 1,71 4.361 4.688 4.922 5.168 5.297 5.429 2.550 
 

III G 1,69 4.310 4.633 4.865 5.108 5.236 5.367 2.550 
 

4 Guard I G 
1,77 

4.514 4.853 5.096 5.351 5.485 5.622 2.550 
 

5 Sofer I G 2,31 5.891 6.333 6.650 6.983 7.068 7.245 2.550 



 

 
6 Cadru tehnic 

PSI 
I M 

2,31 5.891 6.333 6.650 6.983 7.068 7.245 2.550 

7 Paznic  G 1,16 2.958 3.180 3.339 3.506 3.594 3.684 2.550 

 
 
 

IV. SALARIZARE PERSONAL - CULTURA  

Nr. 
crt 

Functia 
Grad 

profesional 
Nivel 
studii 

Coeficient 
de 

ierarhizare 

SALARIUL DE BAZA (lei ) /  
GRADATIA 

Salariul 
de baza 
minim 
brut pe 

tara 

0 1 2 3 4 5 

1 Director I S 2,00 5.100 5.483 5.757 6.045 6.196 6.351 2.550 

2 Bibliotecar  I S 1,86 4.743 5.099 5.354 5.622 5.763 5.907 2.550 

 
   *Nota  

 Salariile de baza  care depasesc nivelul indemnizatiei lunare a viceprimarului , se vor plati la nivelul acestuia , in conformitate cu 
prevederile art. 11 , alin. (4) din legea 153/2017, respectiv la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la 
nivel de 2019 , in cunatum de 8320 lei  

  Indemnizatia lunara  de care beneficiaza consilieri locali  pentru participarea la  toate sedintele Consiliului Local  este in 
cuantum de 10%  din indemnizatia lunara a primarului , iar pentru participarea  partiala  se face   conform  art. 61 , alin. (5) din 
Ordinul 25/2021. 

  Functiile de demnitate  publica alese  din cadrul autoritatilor  publice locale  sunt salarizate conform  Anexei nr. IX din  Legea 
153/2017 , mentinandu-se la  nivelul aferent lunii decembrie 2021 , potrivit art. 1, alin.(2), din OUG 130/2021. 

  Salariile de baza  pentru functiile de conducere  cuprind  sporul de vechime  la nivel maxim . 
 Personalul care exercita  activitatea de control financiar preventiv beneficiaza de  o majorarea a salariului de baza  cu 10% , 

conform art. 15 din Legea 153/2017 . 
 Indemnizatia de hrana acordata  conform art. 18 din Legea cadru nr. 153/2017 , se mentine potrivit art. 1 , alin.(6) din OUG 

130/17.12.2021 la nivelul din 2021, respectiv 347 lei . 
 Sporul pentru conditii vatamataore in cuantum de 15 %  se acorda corespunzator  timpului lucrat in cadrul  locurilor de munca 

mentionate .  
 Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele 22,00 şi 6,00 beneficiază, pentru orele 

lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, conform art.20 alin. (1) 
din Legea nr.153/2017 . 

 
  
         



 
 

 

   

HOTĂRÂRE 
privind  stabilirea coeficientilor  de ierarhizare pentru determinarea  salariilor de  baza  aflate in plata  

începand cu data de 01.12.2022 pentru functionarii publici si personalul contractual  din cadrul 
primariei comunei Bucsani , judetul Dambovita 

 
Consiliul Local  Bucșani, județul Dâmbovița, întrunit în ședință ordinara  pe 

luna noiembrie   2022,   având în vedere: 
 

 proiectul de hotărâre nr. 11848/24.11.2022 privind stabilirea coeficientilor  de ierarhizare 
pentru determinarea  salariilor de  baza  aflate in plata  începand cu data de 01.12.2022 pentru 
functionarii publici si personalul contractual  din cadrul primariei comunei Bucsani , judetul 
Dambovita; 

 expunerea de motive nr 11847/24.11.2022 privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare ; 
 raportul  compartimentului resurse  umane  nr 11456/24.11.2022 privind stabilirea 

coeficientilor  de ierarhizare pentru determinarea  salariilor de  baza  aflate in plata  începand 
cu data de 01.12.2022 pentru functionarii publici si personalul contractual  din cadrul primariei 
comunei Bucsani , judetul Dambovitai; 

 prevederile art. 129, alin. (2),lit. a), pct.,,c” din  OUG 57/2019 privind  Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare ; 

 prevederile OG 119/1999 privind  controlul intern si controlul  financiar prevenitv , 
republicată ; 

 raportul de audit financiar  nr.3680/08.04.2022, incheiat in urma actiunii privind Auditul  
financiar asupra  conturilor anuale de executie bugetara pe anul 2021 la UAT Bucsani ; 

 Decizia nr. 4/2022 a Camerei de Conturi Dambovita ; 
 Adresa  Institutiei Prefctului  - jud Dambovita  nr. 13719/2022 -  privind  numarul de posturi 

pentru anul 2022 si adresa nr. 20083/2022 prin care se solicita revocarea HCL nr 33/2022 ; 
 prevederile OUG 130/2021- privind unele masuri fiscal bugetare , prorogarea unor termene , 

precum si pentru modificarea si comletarea unor acte normative ; 
 prevederile OUG 115/2022- pentru completarea art. 1 din OUG 130/2021 ; 

prevederile HG 1071/2021- pentru stabilirea salariului  de baza minim brut pe tara garantat in 
plata pentru anul 2022 ; 

 prevederile  art.10-11 din Legea 153/2017- privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publice ; 

 avizul favorabil  al comisiei de specialitate din cadrul Consiliuli Local Bucsani . 
 

              În temeiul art. 196 alin. (1), lit. ,,a’’  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE  :   
        Art. 1 – Pentru intregul  personal al  Primariei comunei Bucsani , judetul Dambovita , se  
stabilesc coeficientii de ierarhizare , prevazuti  in Anexa 1 la prezenta hotarare . 
      Art. 2 – Salariile de baza care depasesc  nivelul indemnizatiei  lunare a viceprimarului , se vor 
plati la nivelul acestuia , in conformitate  cu art. 11 , alin. (4)  din Legea 153/2017 . 
        

  

          R O M Â N I A  
        JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
      CONSILIUL LOCAL BUCȘANI  

  



 
 
     Art. 3 – Se vor stabili  prin Dispozitia Primarului localitatii  drepturile salariale  lunare  ale fiecarui 
salariat cu respectarea legislatiei in vigoare . 
        Art. 4 – La data adoptarii prezentei hotarari , se revoca HCL nr. 33/25.05.2022 si HCL nr. 
64/29.09.2022. 
        Art. 5.  Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărârii se obligă primarul localității și 
compartimentul resurse umane , iar cu comunicarea secretarul localității. 
 
 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      Contrasemnează , 

     ENACHE ZOICA MARINELA             SECRETAR GENERAL AL UAT,  
                  ROTARU ADRIAN 
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                     Anexa nr. 1 la HCL nr 85/  24.11.2022 
                    
 
 

I. SALARIZARE FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA 

Nr. 
Crt. 

Functie de  demnitate publica Coeficient 
Salariu de 

baza 
1 Primar 5,00 10.400 
2 Viceprimar 4,00 8.320 

 
II. SALARIZARE FUNCTIONARI PUBLICI 

A) FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE 

Nr. 
Crt 

Functia Grad 
Nivel 
studii 

Coeficient de 
ierarhizare 

 

Salariu de 
baza (lei) 

Salariul de 
baza minim 
brut pe tara 

1 Secretar general UAT II S 4,00 10.200 2.550 
2 Sef birou II S 4,00 10.200 2.550 

 
B)  FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE  

Nr. 
crt 

Functia 
Grad 

profesional 
Nivel 
studii 

Coeficient 
de 

ierarhizare 

Salariul de baza (lei ) / Gradatia 

Salariul 
de baza 
minim 
brut pe 

tara 

0 1 2 3 4 5 

1 

Consilier, 
inspector,  
consilier 
juridic 

Superior S 3,17 8.084 8.690 9.125 9.581 9.821 10.067 2.550 
Principal S 3,07 7.829 8.416 8.837 9.279 9.511 9.749 2.550 
Asistent S 2,50 6.375 6.853 7.196 7.556 7.745 7.940 2.550 
Debutant S 2,25 5.738 6.168 6.476 6.800 6.970 7.144 2.550 

 
 

III.  SALARIZARE PERSONAL CONTRACTUAL 

Nr. 
crt 

Functia 
Grad 

profesi
onal 

Nivel 
studii 

Coeficient 
de 

ierarhizare 

SALARIUL DE BAZA (lei ) / GRADATIA 

Salariul 
de baza 
minim 
brut pe 

tara 
0 1 2 3 4 5  

1 Administrator 
public 

 S 
2,50 6.375 6.853 7.196 7.556 7.745 7.939 2.550 

2 Consilier 
personal al  
primarului 

  

2,56 6.528 7.018 7.369 7.737 7.930 8.128 2.550 

3 

Muncitor 
calificat 
 

I G 
1,74 

4.437 4.770 5.009 5.259 5.390 5.525 2.550 
 

II G 1,71 4.361 4.688 4.922 5.168 5.297 5.429 2.550 
 

III G 1,69 4.310 4.633 4.865 5.108 5.236 5.367 2.550 
 

4 Guard I G 
1,77 

4.514 4.853 5.096 5.351 5.485 5.622 2.550 
 

5 Sofer I G 2,31 5.891 6.333 6.650 6.983 7.068 7.245 2.550 



 

 
6 Cadru tehnic 

PSI 
I M 

2,31 5.891 6.333 6.650 6.983 7.068 7.245 2.550 

7 Paznic  G 1,16 2.958 3.180 3.339 3.506 3.594 3.684 2.550 

 
 
 

IV. SALARIZARE PERSONAL - CULTURA  

Nr. 
crt 

Functia 
Grad 

profesional 
Nivel 
studii 

Coeficient 
de 

ierarhizare 

SALARIUL DE BAZA (lei ) /  
GRADATIA 

Salariul 
de baza 
minim 
brut pe 

tara 

0 1 2 3 4 5 

1 Director I S 2,00 5.100 5.483 5.757 6.045 6.196 6.351 2.550 

2 Bibliotecar  I S 1,86 4.743 5.099 5.354 5.622 5.763 5.907 2.550 

 
   *Nota  

 Salariile de baza  care depasesc nivelul indemnizatiei lunare a viceprimarului , se vor plati la nivelul acestuia , in conformitate cu 
prevederile art. 11 , alin. (4) din legea 153/2017, respectiv la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la 
nivel de 2019 , in cunatum de 8320 lei  

  Indemnizatia lunara  de care beneficiaza consilieri locali  pentru participarea la  toate sedintele Consiliului Local  este in 
cuantum de 10%  din indemnizatia lunara a primarului , iar pentru participarea  partiala  se face   conform  art. 61 , alin. (5) din 
Ordinul 25/2021. 

  Functiile de demnitate  publica alese  din cadrul autoritatilor  publice locale  sunt salarizate conform  Anexei nr. IX din  Legea 
153/2017 , mentinandu-se la  nivelul aferent lunii decembrie 2021 , potrivit art. 1, alin.(2), din OUG 130/2021. 

  Salariile de baza  pentru functiile de conducere  cuprind  sporul de vechime  la nivel maxim . 
 Personalul care exercita  activitatea de control financiar preventiv beneficiaza de  o majorarea a salariului de baza  cu 10% , 

conform art. 15 din Legea 153/2017 . 
 Indemnizatia de hrana acordata  conform art. 18 din Legea cadru nr. 153/2017 , se mentine potrivit art. 1 , alin.(6) din OUG 

130/17.12.2021 la nivelul din 2021, respectiv 347 lei . 
 Sporul pentru conditii vatamataore in cuantum de 15 %  se acorda corespunzator  timpului lucrat in cadrul  locurilor de munca 

mentionate .  
 Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele 22,00 şi 6,00 beneficiază, pentru orele 

lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, conform art.20 alin. (1) 
din Legea nr.153/2017 . 

 
  
         


