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HOTĂRÂRE 

privind stabilirea salariilor de bază  ale aparatului de specialitate al primarului comunei Dor Marunt, jud. 

Călărași 

 

Consiliul local Dor Mărunt, jud. Călărași, întrunit în sedință ordinară la data de 29.01.2021 

 
Având în vedere faptul că potrivit noii legislaţii pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“, din 

aparatul propriu al primăriilor si consiliilor locale si din serviciile publice din subordinea acestora, se stabilesc prin 

hotărâre a autorităţii deliberative,  la propunerea autorităţii executive, ce are atribuţia de a gestiona sistemul de salarizare, 

în calitatea de ordonator principal de credite; 

Tinand cont de: 

-prevederile art. 11, art. 13, art. 25 art. 16 alin.(2), art. 40 din Legea nr. 153 din 28.06.2017 privind salaraizarea personalului 

platit din fonduri publice; 

- Anexa nr. VIII cap. I lit.A pct. III si cap. II lit. A pct IV din Legea nr. 153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei nr. 71 din 13.11.2020 privind aprobarea Organigramei si Statului de 

functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Dor Mărunt; 

- Referatul de aprobare al primarului com. Dor Mărunt înregistrat cu nr. 28/06.01.2021;; 

- Raportul Compartimentului de resort  din cadrul Primăriei comunei Dor Mărunt nr. 29/06.01.2021; 

- Raportul de avizare favorabilă   al Comisiei   de specialitate nr. 135/29.01.2021; 

H.C.L. Dor Mărunt nr. 60/2020 privind alegerea președintelui de ședință; 

- prevederile art. 129 alin.(1) si (14), art. 140 alin.(1), art. 196 lit. a) si art. 243 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

      In temeiul art.139 alin. (1) si (3) lit. i) din din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1. Incepand cu luna ianuarie 2021 salariile de bază aferente funtiilor publice si functiile contractuale din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Dor Marunt, raman la nivelul salariilor din luna decembrie a anului 2020.  

Art. 2. Incepand cu luna februarie 2021 se stabilesc coeficienţii de ierarhizare şi salariile de bază pentru pentru 

functiile noi infiintate in cursul anului 2020 pentru care nu au fost stabiliti coeficienti de ierarhizare in actele administrative 

anterioare referitoare la salariile din cadrul aparatului de specialitate si pentru functia de consilier la cabinetul primarului 

comunei Dor Marunt la nivel de studii superioare, conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din 

aceasta. 

  Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, se însărcinează Primarul comunei Dor 

Marunt, prin Biroul Economic si Investitii şi Compartimentul Resurse Umane, Secretarul comunei din aparatul de 

specialitate, prin emiterea de dispoziţii individuale de reîncadrare a funcţionarilor publici şi personalului contractual, prin 

stabilirea salariului de bază, în condiţiile legii. 

  Art. 4. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul stabilit de lege.  

Art. 5. Secretarul general al comunei va comunica pr3ezenta hotărâre persoanelor și instituțiilor interesate. 

                       

                                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                            Ion SIMION 

                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL 

L.S.                                      Constantin Alecsandru VĂTAFU 

 

Nr. 11 

 Dor Mărunt, 29 ianuarie 2021 

 

Adoptată cu un număr de 11 voturi ”pentru” din totalul de 12 consilieri prezenți. 



Anexa la HCL nr.  11/29.01.2021 

 

I. Salariile de bază ale funcţiilor de conducere: 

Functia Nivelul studiilor Grad  coeficient  

Salariu de baza 

  
Secretar comuna S  3.53 7342 

Sef birou S II 3.44 7155 

Nota: Salariul de bază cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim. 

 

II. Salariile de baza ale functiilor de executie 

Functia Nivelul studiilor 

Grad 

profesional coeficient  Salariu de baza  
Consilier/inspector, 

consilier juridic S superior 2.59 5387 

Consilier 

/inspector/consilier 

juridic S principal 2.11 4389 

Consilier 

/inspector/consilier 

juridic S asistent 1.93 4014 

Consilier 

/inspector/consilier 

juridic S debutant 1.83 3806 

Referent M superior 1.93 4014 

Referent M principal 1.79 3723 

Consilier primar M  1A 1.93 4014 

Sofer M I 1.38 2870 

Ingrijitor M/G   1.15 2392 

Muncitor calificat M/G I 1.25 2600 

Muncitor calificat M/G II 1.20 2496 

Muncitor calaficat M/G III 1.18 2454 

Muncitor necalificat M/G   1.15 2392 

 

Nota: Salariile de bază prevăzute pentru functiile de executie sunt pentru gradaţia 0, determinate prin 

inmultirea coeficientului cu  salariul minim brut pe tara garantat in plata in vigoare de 2080 lei.  

Salariile de bază pentru gradaţiile 1 - 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 

potrivit prevederilor art. 10 din lege. 

 

III. Salariile de baza ale functiilor de executie-FUNCTII CONTRACTUALE 

Functia Nivelul studiilor 

Grad 

profesional coeficient  Salariu de baza  
Consilier primar S  1A 2.11 4389 

Consilier  S debutant 1.83 3806 

 

Nota: Salariile de bază prevăzute pentru functiile de executie sunt pentru gradaţia 0, determinate prin 

inmultirea coeficientului cu  salariul minim brut pe tara garantat in plata in vigoare (la data stabilirii  salariilor 

pentru anul 2019, 2020)  de 2080 lei.  

Salariile de bază pentru gradaţiile 1 - 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 

potrivit prevederilor art. 10 din lege. 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL                                  


