ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI
HOTĂRÂRE
NR. 10 DIN DATA DE 31.01.2020
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de
specialitate al Primarului comunei Moldoveni, începând cu data de 01.01.2020
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI, JUDEŢUL NEAMŢ;
Având în vedere:
- art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările
și completările ulterioare;
- H. G. nr. 935 din 13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri
fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, modificat și
completat prin O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul final al concursului de promovare în grad profesional a 3 funcționari publici din cadrul
aparatului de specialitate al primarului organizat în luna decembrie 2019;
În temeiul dispoziţiile art. 129 alin. (1) și alin. (7) lit. a, a art. 196 ali. (1) lit.a din Ordonanța de
urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă
prezenta
HOTĂTÂRE:
Art.1. – Se aprobă salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din U.A.T.
Moldoveni, județul Neamț, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora, se
menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2019.
Art.3 – Funcționarii publici și personalul contractual beneficiază și în anul 2020 de vouchere de
vacanță, în cuantum de 1.450 lei și de indemnizația de hrană în cuantum de 347 lei.
Art.4 – Personalul care exercită activitatea de control financiar preventive, pe perioada de exercitare a
acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%:
Art.5 - Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale
sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, se menţine la nivelul
cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019.
Art.6 – Se aprobă majorarea cu 0,12 a coeficientului de erarhizare pentru cei 3 funcționari publici în
urma promovării în grad superior.
Art.7 – Pentru funcțiile al căror nivel venituri salariale, în urma majorării, ar depăși indemnizația
viceprimarului, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. 2 din Legea cadru nr. 153/2017, se aplică
dispozițiile art. 11 alin. 4 din Legea - cadru nr. 153/2017, pe bază de act administrative al ordonatorului
de credite, conform art. 11 alin. 3 din aceeași lege menționată mai sus.
Art.8 .- Primarul comunei și Compartimentul Buget-finanțe prin contabil va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.9 - Secretarul general al comunei Moldoveni, judeţul Neamţ, va asigura comunicarea prezentei
hotărâri autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
CONSILIER,
Iuliana Mirela BONTAȘ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

COMUNA MOLDOVENI
JUDEȚUL NEAMȚ

Anexa nr.1 la
HCL nr. 10 din 23.01.2020

STAT DE FUNCȚII
VALABIL CU DATA DE 01.01.2020
Numele și
prenumele

Funcția

Coeficient de
ierarhizare

Studii Gradație/procent

Spor
noapte
25%
-

-

-

606
-

Spor
CFP
10%

FUNCȚIONARI PUBLICI
Cepreagă Marcela
Secretar
Gabriela

3 (3X2230)

S

Havrici Aurica
Țîșcă Lorica
Palade Constantin
Moldovanu Maria

2,22 (2,22X2230)
1,94 (1,94X2230)
1,94 (1,96X2230)
2,00 (2,00X2230)

S
S
S
S

5/22.5% ( inclus
in salariul de
bază)
5/22,5%
5/22,5%
4/20%
3/17,5%

1,74 (1,74X2230)
1,88 (1,88X2230)

S
M

5/22,5%

-

-

1,58 (1,58X2230)

M

5/22,5%

-

-

1,60 (1,60X2230)
1,10 (1,10X2230)
1,15 (1,15X2230)
1,35 (1,35X2230)

M
M
M
M

3/17,5%
5/22,5%
4/20%
12/7,5%

-

-

1,15(1,15X2230)

M

5/20%

-

-

1,20 (1,20X2230)
1,20 (1,20X2230)

M
M

5/22,5%
5/22,5%

-

-

1,20 (1,20X2230)
1,02 (1,02X2230)
1,02 (1,02X2230)

M
M
M

5/20%
3/17,5%
3/17.5%

623
597

-

Consilier superior
Inspector superior
Consilier superior
Consilier achiziții
publice
Consilier asistent
Referent superior

Vacant
Bălăiță
Lăcrămioara
Zavate Petrică Gabi Referent superior
PERSONAL CONTRACTUAL
Ionesei Ioan
Șef SVSU
Toader Mihaila
Guard
Popescu Petru Dan Șofer
Lupu Dumitru
Muncitor calificat
Andrei
(electrician)
Bontaș Remus
Muncitor calificat
Viorel
(buldoexcavatorist)
Popa Ioan
Șofer autospecială
Milica Vasile Iulian Șofer autospecială
Danceanu –Chiriac Șofer autospecială
Constantin-Ciprian
Eșanu Ioan
Paznic comunal
Bontaș Ioan
Paznic comunal

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
CONSILIER,
Iuliana Mirela BONTAȘ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

