
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA TOMESTI 

____________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂRE NR . 7/30.01.2018  
PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIONARII

PUBLICI ŞI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE
SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI 

 Primarul comunei Tomesti,  judeţul Hunedoara:     
             Examinand expunerea de motive a primarului comunei Buces nr. 3/7  din 03.01.2018 prin care se
propune stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti , motivat de 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 care fac parte şi autorităţile 
administraţiei publice locale, se stabilesc prin hotărâre a autorităţii deliberative,in urma consultarii a 
reprezentantilor salariatiilor, la propunerea autorităţii executive, ce are atribuţia de a gestiona sistemul de 
salarizare, în calitatea de ordonator principal de credite,  precum şi atribuţia de a propune un astfel de 
proiect de act administrativ, prin raportare la legislaţia specifică în materie de administraţie publică 
locală, cu luarea în considerare a finanţării numărului total de posturi, stabilit, în condiţiile legii, de 
Instituţia Prefectului Judeţului Hunedoara.
              La stabilirea salariilor de bază și a coeficienților de ierarhizare s-a urmărit  încadrarea în 
cheltuielile de personal aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli, fapt care rezultă din referatul 
compartimentului contabilitate nr. 4/7 din 03.12.2018 , urmărindu-se, în același timp, respectarea 
prevederilor legale potrivit cărora nivelul veniturilor salariale trebuie să se încadreze, ca limită maximă, 
la nivelul indemnizației viceprimarului comunei Tomesti , în cuantum de 5.700, iar ca limită minimă 
salariul minim pe economie, în plată în anul 2018, respectiv 1900 lei.
              Având în vedere Procesul verbal înregistrat la Primaria comunei Tomesti  sub nr. 
946/22.12.2017 , din care rezultă îndeplinirea condiţiei de consultare a reprezentanţilor salariaţilor, cu 
privire la stabilirea salariilor, deoarece la nivelul UAT Tomesti   nu este organizație sindicală;                  
Analizand  raportul compartimentului de resort  nr.4/7 din  03.01.2018  din cadrul Primariei comunei 
Tomesti   precum si avizul favorabil al comisiei de  specialitate  pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ nr. 5/7 din 29.01.2018 ;

   În conformitate cu prevederile art.11 alin. (1)-(2) şi alin. (4), coroborat cu art. 3 alin. (1), art. 6,
art. 7 lit. a), lit.d), art. 9, art. 10 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1), art. 15, art. 19 ale anexei VIII, capitolul I,
lit.  A), pct.  III,  lit.A si  B, din Legea cadru  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului  plătit  din
fonduri publice, art. 13 alin. (1) lit. c)-f), art. 14-15, art. 31 din anexa la Legea nr. 188/1999, republicată,
privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare , ale Legii nr. 273/2006
privind finanţele  publice locale,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  ale  art.  III  alin.  (1) şi  (2)
coroborat cu pct. 1), pct. 2) lit. a) şi pct. 6) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în  administraţia  publică,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare;  ale  art.  7  din  Legea  nr.  52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
                Tinand cont de prevederile art. VII, alin 1 din OUG nr. 82/2017  pentru modificarea si 
completarea unor acte normative si ale OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal ; 
              In conformitate cu prevederile  art.38 , alin 3 lit.a  din  Legea – cadru  nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare si  prevederile
art.37 alin 1 lit a) din Legea 448/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;



              În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2)  lit. d), alin. (4) lit. b), alin. (6) lit. a), pct. 2), 4), 8), 9), 
12) şi 16),  art. 45 alin.(2) lit. a), art.115 alin.(1)  lit. b), art. 116 alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE :

Art.  1 Stabileşte  coeficienţii  de  ierarhizare  şi  salariile  de  bază  pentru  funcţionarii  publici  şi
personalul contractual  din cadrul  aparatului  de specialitate  al  primarului  comunei  Tomesti  , conform
anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art.  2 -  La  emiterea  dispozițiilor  de  stabilire  a  salariilor  de  baza,  conform  anexei  la
prezenta  hotărâre  de  consiliu,  se  va  cuprinde  o  majorare  de  10% pentru  personalul  care  exercita
activitatea de control financiar preventiv, conform art. 15 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, se însărcinează Primarul
comunei  Tomesti  ,  prin  Compartimentul  Contabilitate  si  administrativ  si  secretarul  comunei   prin
emiterea de dispoziţii individuale de reîncadrare a funcţionarilor publici şi personalului contractual, prin
stabilirea salariului de bază şi a salariului lunar, în condiţiile legii.

Art.  4- Prezenta  hotărâre poate  fi  contestată  la  Tribunalul  Hunedoara,  Sectia  Contencios
Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare.                                                                        

Art. 5-   Prezentul hotărăre se afişează ,la panoul de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii:
Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara, Primarului comunei Tomesti , compartimentului buget, finante
şi reprezentanţilor salariaţilor, 

            

  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                          CONTRASEMNEAZA,
                Borza Traian                                                                                   SECRETAR 
                                                                                                                       Giurgiu Sanda 
                                                                                                                       

Tomesti  30.01.2018    

Notă:     : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot liber ,  cvorumul fiind de: _______ voturi „pentru  ;   -
voturi „împotrivă”,    - abţineri.



COMUNA TOMESTI                                                                                       Anexă la HCL7  /2018
     

NOMENCLATORUL, SALARIILE DE BAZA SI COEFICIENTII DE IERARHIZARE 
A FUNCTIILOR PUBLICE SI CONTRACTUALE DIN CADRUL APARATULUI DE

SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI 

I . a) Funcţii publice de conducere
Nr.
crt.

Funcţia Nivel studii Coeficient
de

ierarhizare

Salariu de bază
-lei-

1. Secretar al  unităţii
administrativ-teritoriale

S 3 5.700

I . b) Funcţii publice generale de execuţie                   
                        Funcţia Nivel studii Coeficient

de 
ierarhizare

Salariu de bază
-lei-

Consilier, inspector grad profesional 
superior, gradaţia 0

S
2,190 4.161

Consilier, inspector grad profesional 
principal , gradaţia 0

S
1,985 3.772

Consilier, inspector grad profesional 
asistent, gradaţia 0

S
1,800 3.420

Consilier, inspector grad profesional 
debutant  

S
1,555 2.956

Referent, grad profesional superior, 
gradaţia 0

M
2,068 3.929

Referent, grad profesional principal, 
gradaţia 0

M
1,875 3.563

Referent, grad profesional asistent, 
gradaţia 0

M
1,700 3.230

Referent, grad profesional 
debutant,gradatia 0 

M
1,542 2.930

II. a)Funcţii contractuale  de execuţie pe grade şi trepte profesionale

Funcţia Nivel studii Coeficient
de

ierarhizare

Salariu de bază
-lei-

Maistru: gradul I A  gradatia 0
M 1,554

           
               2.953

Muncitor calificat : I, gradaţia 0
M 1,515

            
              2.879

Guard :  I, gradatia 0
M/G 1,220

              
              2.318

   

  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                          CONTRASEMNEAZA,
                Borza Traian                                                                                   SECRETAR 
                                                                                                                       Giurgiu Sanda 
                                                                                                                       
                                                                                                                       
Tomesti 30.01.2018    


