
ANUNT 

            În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi ,  3.01.2023  s-a initiat de catre 
primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian -Viorel

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL TOMESTI

NR. 4/2019 PRIVIND  STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIONARII
PUBLICI ŞI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE

SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI 

               Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti  până la 
data de 30.01.2023, ora 10.00 . 

           Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar 
comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre. 

PRIMAR

Vsiu Adrian-Viorel 

http://www.primariabrad.ro/index.php/publisher/file/action/download/frmAssetID/2944/


          R O M Â N I A
 JUDEŢUL HUNEDOARA

C O M U N A TOMESTI
P R I M Ă R I A

     NR. 33  din 3.01.2023

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 03.01.2023, cu ocazia aducerii la cunoştinţă publică prin afişare la
sediul Primăriei Tomesti  a  anunțului cu privire la modificarea si completarea Hotararii

consiliului local Tomesti nr. 4/2019 privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

Tomesti 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

 SECRETAR GENERAL,

         Giurgiu Sanda 



JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA TOMESTI 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR . 5 /03.01.2023 
MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL TOMESTI NR.

4/2019 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 referatul de aprobare a primarului comunei Tomesti  nr. 3/10 din 03.01.2023 prin care 
se propune modificarea si completarea Hotararii consiliului local Tomesti nr. 21/2020 privind  privind 
stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 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  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 si resurse umane, 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 6.240 lei, iar ca limită minimă salariul 
minim pe economie, în plată în anul 2019, respectiv 2080 lei.
              Având în vedere Procesul verbal înregistrat la Primaria comunei Tomesti  sub nr. 33 din 
03.01.2023  , din care rezultă îndeplinirea condiţiei de consultare a reprezentanţilor salariaţilor, cu privire la
stabilirea salariilor, deoarece la nivelul UAT Tomesti   nu este organizație sindicală;
               In baza art. 6 lit. f), art. 11 alin. (1) – (4) din Legea - Cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, a art. 34 alin. (7) din 
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, cu modificările
și completările ulterioare, art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată și a Hotărârii Consiliului Local Tomesti nr. 4/2019 , 
                Analizand art.I pct.1 din Ordonanta de Urgenta nr.168/2022 privind unele masuri fiscal-bugetare,
prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
                In temeiul dispozițiilor art. 129  alin. (2) lit. a) și ale art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se modifica art. 1 din Hotararea consiliului local Tomesti nr. 4/2019 privind  stabilirea salariilor de 
bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Tomesti , stabilind 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. Restul articolelor din Hotararea consiliului local Tomesti nr. 4/2019 privind  stabilirea salariilor de 
bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Tomesti,  raman neschimbate.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, se însărcinează Primarul comunei 
Tomesti , prin Compartimentul contabilitate si resusrse umane  si secretarul general al 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 contabilitate si resurse 
umane  şi reprezentanţilor salariaţilor, 

                INIŢIATOR,                                                                                          AVIZAT
                   PRIMAR,                                                                              SECRETAR GENERAL,
       Vasiu Adrian-Viorel                                                                                  Giurgiu Sanda 



ROMANIA
COMUNA TOMESTI    

Anexă la proiectul de hotarare nr. 5  /2023

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 6.240

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
2,409 5.011

Consilier, inspector grad profesional 
principal , gradaţia 0

S
2,1835 4.542

Consilier, inspector grad profesional 
asistent, gradaţia 0

S
1,980 4.118

Consilier, inspector grad profesional 
debutant  

S
1,7105 3.558

Referent, grad profesional superior, 
gradaţia 0

M
2,068 4.301

Referent, grad profesional principal, 
gradaţia 0

M
1,875 3.900

Referent, grad profesional asistent, 
gradaţia 0

M
1,700 3.536

Referent, grad profesional 
debutant,gradatia 0 

M
1,542 3.207

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

           
              3.232

Muncitor calificat : I, gradaţia 0
M 1,515   3.151

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

              
              2.538

   
                INIŢIATOR,                                                                                   AVIZAT
                   PRIMAR,                                                                                 SECRETAR,
       Vasiu Adrian-Viorel                                                                         Giurgiu Sanda



JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI

PRIMAR

Nr. 3/10 din 03.01.2023                                 

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII
CONSILIULUI LOCAL TOMESTI NR. 4/2019 PRIVIND  STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ

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

               Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
completările și modificările ulterioare are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare 
pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului, iar începând cu data 
intrării în vigoare a acesteia, drepturile salariale sunt şi rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute în prezenta 
lege. 
              În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din actul normativ mai sus menționat, dispoziţiile legii 
se aplică:,, personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv.., autorităţi ale administraţiei publice 
locale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea 
acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi 
bugetele fondurilor speciale; ” 
               Potrivit art. 11 alin. (1) – (4) din Legea - Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ,,(1) Pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, 
primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea 
acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale 
reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. 
(2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a 
administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. 
III şi cap. II lit. A pct. IV. 
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu 
respectarea prevederilor art. 25. 
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi nivelul 
indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui 
consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de 
organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, 
primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu 
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.”                   
            Prin Hotărârea Consiliului local Tomesti  nr . 4 / 2019   au fost stabilite salariile de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Tomesti .
                 Analizand art.I pct.1 din Ordonanta de Urgenta nr.168/2022 privind unele masuri fiscal-
bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
 „Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile
si completarile ulterioare, in anul 2023, incepand cu data de 1 ianuarie, cuantumul 
brut al salariilor de baza/soldelor de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor 
de incadrare lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se 
majoreaza cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, fara a se depasi 
valoarea nominala pentru anul 2022 stabilita potrivit anexelor la Legea-cadru nr. 
153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare”
                 Având în vedere anvelopa bugetară preconizată pentru anul 2023, dar și obligativitatea 
respectării principiului ierarhizării salariilor, atât pe verticală, cât și pe orizontală, în funcție de 
complexitatea și importanța activității desfășurate, se impune ca, în anul 2023, începând cu drepturile 
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aferente lunii ianuarie 2023, salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti să se majoreze cu 10% fata de nivelul lunii 
decembrie 2022. 
                   Anexăm proiect de hotărâre în acest sens. 

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel 



JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI

PRIMARIA

Nr. 4/10  DIN 03.01.2023                      

RAPORT

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII
CONSILIULUI LOCAL TOMESTI NR. 4/2019 PRIVIND  STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ

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

               Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
completările și modificările ulterioare are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare 
pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului, iar începând cu data 
intrării în vigoare a acesteia, drepturile salariale sunt şi rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute în prezenta 
lege. 
              În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din actul normativ mai sus menționat, dispoziţiile legii 
se aplică:,, personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv.., autorităţi ale administraţiei publice 
locale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea 
acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi 
bugetele fondurilor speciale; ” 
               Potrivit art. 11 alin. (1) – (4) din Legea - Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ,,(1) Pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, 
primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea 
acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale 
reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. 
(2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a 
administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. 
III şi cap. II lit. A pct. IV. 
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu 
respectarea prevederilor art. 25. 
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi nivelul 
indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui 
consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de 
organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, 
primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu 
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.”                   
            Prin Hotărârea Consiliului local Tomesti  nr . 4 / 2019   au fost stabilite salariile de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Tomesti .
                 Analizand art.I pct.1 din Ordonanta de Urgenta nr.168/2022 privind unele masuri fiscal-
bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
 „Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile
si completarile ulterioare, in anul 2023, incepand cu data de 1 ianuarie, cuantumul 
brut al salariilor de baza/soldelor de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor 
de incadrare lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se 
majoreaza cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, fara a se depasi 
valoarea nominala pentru anul 2022 stabilita potrivit anexelor la Legea-cadru nr. 
153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare”
                 Având în vedere anvelopa bugetară preconizată pentru anul 2023, dar și obligativitatea 
respectării principiului ierarhizării salariilor, atât pe verticală, cât și pe orizontală, în funcție de 
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complexitatea și importanța activității desfășurate, se impune ca, în anul 2023, începând cu drepturile 
aferente lunii ianuarie 2023, salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti să se majoreze cu 10% fata de nivelul lunii 
decembrie 2022. 
                   Anexăm proiect de hotărâre în acest sens. 
                   

REFERENT  ,
Valean Gabriela-Elena


