ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI

HOTĂRÂREA
NR. 6 DIN 31.01.2019
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de
specialitate al Primarului comunei Moldoveni, începând cu data de 01.01.2019
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.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
- 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- 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;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată;
- HCL nr. 101 din 21.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Moldoveni
Ținând cont de prevederile art. 36 alin. (3) lit. b), alin. (4) lit. a) și alin. (9) și art. 45 alin. (2) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
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. – Se aprobă indemnizațiile lunare ale consilierilor locali în cuantum de 10% din indemnizația
primarului comunei Moldoveni.
Art.3 – Se aprobă majorarea indemnizației lunare a primarului și viceprimarului cu 25% pentru
implementarea proiectelor din fonduri europene nerambursabile, având încheiate Contract de finanțare
Nr. C0720AN00011612900278/16.10.2007 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pentru
proiectul ,,Înființare rețea de canalizare în comunaMoldoveni, județul Neamț,,.
Art.4.- Compartimentul Buget-finanțe prin contabil va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art.5.- Secretarul comunei Moldoveni, judeţul Neamţ, va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate.
PRESEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier,
Ioan CÂMPANU
CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL COMUNEI,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

COMUNA MOLDOVENI
JUDEȚUL NEAMȚ

Anexa nr.1 la nr. 6 din 31.01.2019

STAT DE FUNCȚII
VALABIL CU DATA DE 01.01.2019
Numele și prenumele

Funcția

DEMNITARI
Bîrjoveanu Marcel
Primar
Ioan
Ghimpu Ionel
Viceprimar
FUNCȚIONARI PUBLICI
Cepreagă Marcela
Secretar
Gabriela
Havrici Aurica

Consilier
principal
Țîșcă Lorica
Inspector
principal
Palade Constantin
Consilier
principal
Havrici Cristina
Consilier
asistent
Bălăiță Lăcrămioara
Referent
superior
Zavate Petrică Gabi
Referent
superior
PERSONAL CONTRACTUAL
Moldovanu Maria
Consilier
primar
Ionesei Ioan
Șef SVSU
Toader Mihaila
Guard
Popescu Petru Dan
Șofer
Lupu Dumitru Andrei Muncitor
calificat
(electrician)
Bontaș Remus Viorel
Șofer
Popa Ioan
Șofer
autospecială
Milica Vasile Iulian
Șofer
autospecială
Danceanu –Chiriac
Șofer
Constantin-Ciprian
autospecială
Eșanu Ioan
Paznic
comunal
Bontaș Ioan
Paznic
comunal

Studii

Gradație/procent

Spor
noapte
25%

4 (4 x2080)

-

-

-

-

3 (3x2080)

-

-

-

-

3 (3X2080)

S

-

-

2,10 (2,10X2080)

S

5/22.5% ( inclus
in salariul de
bază)
4/20%

-

524

1,82 (1,82X2080)

S

3/22,5%

-

-

1,82 (1,96X2080)

S

4/20%

-

-

1,74 (1,82X2080)

S

4/20%

-

-

1,58 (1,58X2080)

M

5/22,5%

-

-

1,58 (1,63X2080)

M

5/22,5%

-

-

2,00 (2,00X2080)

S

2/12,5%

1,60 (1,60X2080)
1,10 (1,10X2080)
1,15 (1,15X2080)
1,35 (1,35X2080)

M
M
M
M

3/17,5%
5/22,5%
4/20%
-

-

-

1,15(1,15X2080)
1,20 (1,20X2080)

M
M

4/20%
5/22,5%

-

-

1,20 (1,20X2080)

M

5/22,5%

-

-

1,20 (1,20X2080)
1,02 (1,02X2080)

M
M

4/20%
3/17,5%

623

-

1,02 (1,02x2080)

M

2/12.5%

597

-

Coeficient de
ierarhizare

PRESEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier,
Ioan CÂMPANU
CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL COMUNEI,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

Spor
CFP
10%

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DULCEŞTI
=====================================================
Nr. 3092 din 30.06.2017
PROCES-VERBAL,
Încheiat astăzi, data: ………….., ora …………
La sediul Primăriei comunei Dulcești, județul Neamț,
În vederea desemnării unui reprezentant al salariaților
Având în vedere prevederile art.11 alin.(1) din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie
2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017, salariile de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale
„Administrație“ din aparatul propriu al primăriei și consiliilor locale se stabilesc prin
hotărâre a consiliului local, în urma consultării organizației sindicale reprezentative
la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților .
Cum personalul din Primăria Dulcești nu este afiliat încă la o organizație sindicală
reprezentativă, angajații UAT Dulcești au propus și ales cu majoritate de voturi
desemnarea ca reprezentant al salariaților în persoana domnului Leonte Dumitru
Ovidiu, având funcția publică de execuție de consilier grad professional superior, cu
studii superioare juridice de lungă durată, angajat al Comunei Dulcești, județul
Neamț, în vederea consultării pentru elaborarea salariilor de bază astfel cum
prevede Legea nr.153/2017.
Prezentul proces-verbal va fi comunicat ordonatorului principal de credite și
contabilității.
Drept pentru care a fost încheiat astăzi, ..................., prezentul proces-verbal,
însuşit şi semnat de următorii funcţionari publici:
Nume prenume
funcţionar public/personal contractual

Funcţia publică

Semnătura

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DULCEŞTI
=====================================================
Nr.3156 din 03.07.2017

PROCES-VERBAL,
Încheiat astăzi, data: ………….., ora …………
Încheiat astăzi, ………… 2017, ora 10.00, în şedinţa Comisiei paritară de la
nivelul Primăriei Comunei Dulceşti, judeţul Neamţ.
Punct ordinea de zi: stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul
de specialitate al Primarului comunei Dulcești conform Legii-cadru nr. 153 din 28
iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017.
Comisia constituită prin Dispoziţia Primarului nr.36/30.01.2015, în baza
votului funcţionarilor publici consemnat prin procesului-verbal nr.510 din 30
ianuarie 2015, în următoarea componenţă:
A.Membri titulari desemnaţi de funcţionarii publici:
- Leonte Dumitru Ovidiu – consilier superior;
- Burghelea Creola Gabriela – consilier asistent;
B.Membri titulari desemnaţi de primarul Comunei Dulceşti:
- Adobriţei Mioara Cristina – secretar;
- Begu Elena – consilier superior;
- secretar titular Gheorghiu Roxana,
Având în vedere prevederile art.11 alin.(1) din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie
2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017, salariile de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale
„Administrație“ din aparatul propriu al primăriei și consiliilor locale, salariile de
bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, în urma consultării organizației
sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților
salariaților .
Temei legal:
- Hotărârea nr. 833/2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 565 din
16/08/2007 privind normele de organizare şi functionare a comisiilor paritare şi
încheierea acordurilor colective :
Art. 13.- (1)Comisia paritară este consultată în situaţiile prevăzute la art. 74 alin. (1)
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată. In acest
sens, comisia paritară are următoarele atribuţii principale:
a)propune periodic măsuri de îmbunătăţire a activităţii autorităţii sau instituţiei
publice;
Art.13( 3)Comisia paritară constituită potrivit art. 4 lit. a) adoptă avize cu unanimitate
de voturi.
(4)Avizul comisiei paritare este întotdeauna scris şi motivat. Avizul poate fi
favorabil, favorabil cu obiectiuni sau nefavorabil.

În temeiul prevederilor art. 38 din actul normativ susmenționat, aplicarea
acestuia se face etapizat, începând cu 1 ianuarie 2018, excepţie făcând salariile
lunare ale personalului prevăzut la art. 11, respectiv funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul
propriu şi din serviciile publice de interes local, precum şi indemnizaţiile lunare ale
personalului care ocupă funcţii de demnitate publică, care se stabilesc prin
înmulţirea coeficienţilor cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, de
la data de 1 iulie 2017.
Totodată, nivelul veniturilor salariale pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual nu poate depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar,
exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de
personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli, stabilirea salariilor lunare
realizându-se de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor legale.
Salariile de bază se determină prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare cu
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare. Salariile de bază
pentru funcţiile de execuţie sunt stabilite la nivelul gradaţiei zero, urmând a se
aplica în mod corespunzător gradaţia aferentă tranşei de vechime, după caz.
Salariile de bază pentru funcţiile de conducere au inclusă gradaţia aferentă tranşei
de vechime în muncă, la nivel maxim. Începând cu 01.07.2017, indemnizaţia
maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul
maxim de şedinţe este de 10% din indemnizaţia lunară a primarului, exclusiv
majorările prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 153/2017, respectiv majorarea
cu 25% a indemnizaţiei în cazul în care unitatea administrativ teritorială
implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile.
Având în vedere art.11 alin.(1) din Legea nr.153/2017, : "Pentru funcționarii
publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație“ din
aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice
din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului
local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după
caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau,
după caz, a reprezentanților salariaților."
Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei
instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor
sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III și cap. II lit. A pct. IV din lege.
Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de
credite, cu respectarea prevederilor art. 25 alin.(4) din actul normativ. Nivelul
veniturilor salariale se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a
depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar corespunzător nivelului
de organizare: comună, oraș, municipiu, exclusiv majorările prevăzute la art. 16
alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și
cheltuieli.
Luând în considerare cele expuse, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.
833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi
încheierea acordurilor colective, comisia paritară acordă cu unanimitate de voturi
aviz favorabil pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul
de specialitate al Primarului comunei Dulcești în conformitate cu prevederile Legiicadru nr.153/2017.

Prezentul proces-verbal va fi comunicat funcţionarilor publici şi afişat la sediul
instituţiei.
Drept pentru care a fost încheiat astăzi, ..........., prezentul proces-verbal, însuşit
şi semnat de următorii funcţionari publici:
Nume prenume funcţionar public

Funcţia publică

Adobriţei Mioara Cristina

secretar

Leonte Dumitru Ovidiu

consilier superior

Begu Elena

consilier superior

Gheorghiu Roxana

consilier asistent

Burghelea Creola Gabriela

consilier asistent

Semnătura

