
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZAU 

COMUNA  VALEA SALCIEI 
CONSILIUL LOCAL 

    
                            
 

HOTÃRÂRE 
 

privind aprobarea  reincadrãrilor şi a stabilirii salariilor funcţionarilor 
publici şi a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al 
primãriei si consiliului local al comunei Valea Salciei,judeţul Buzãu 

 
 
         Consiliul local al comunei Valea Salciei, judeţul Buzau, întrunit în sedinţa  
ordinară în data de   28.07.2017, 
         Având în vedere: 

• expunerea de motive a iniţiatorului înregistrată sub nr.491/  din 21.07.2017                            
• raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Valea Salciei înregistrat sub nr. 

492/din 21.07.2017                            
• având în vedere rapoartul  de avizare elaborate de comisia de specialitate a Consiliului 

Local Valea Salciei.  
• prevederile art.8, art.10 alin(4), art.11 alin(1),alin. (3) , alin. (4) ,art.13, art.15, art.19 

alin(1),alin.(2),art.25, art. 36, art.38.alin(2) lit.b)art. 40 din Legea nr.153 /2017, 
• HCL   nr. 8 din 15.03.2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017, 
• procesul verbal de consultare a ordonatorului de credite cu reprezentantii salariatilor 

din aparatul propriu al Primarului Comuna Valea Salciei, inregistrat cu nr. 490 din 
21.07.2017 

       În temeiul art. 36, alin.(2), lit. a) si alin.(3), lit. b), art. 45, alin.(1), art. 115., 
alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a Administratiei publice locale, republicată, cu 
modificarile si completările ulterioare , 
     

                                                    HOTARASTE: 
  

              Art.1. Se aproba  reincadrarea si a stabilirea salariilor functionarilor publici si a 
personalului contractual din cadrul aparatului propriu al primariei si consiliului local al 
comunei  Valea Salciei   conform anexei care face parte integranta  din prezenta hotarare. 
       Art. 2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija primarului comunei Valea 
Salciei,judetul Buzau.  
       Art. 3. Secretarul comunei Valea Salciei, judetul Buzau,va aduce la cunostintă publică si 
celor interesati, prezenta hotărâre.      
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
 

Aurel MARÃCINEANU 
                                                                                        AVIZAT                                                                                                              

                                                                                         Secretar, 
 

                                                                                             jr.Ghizuroiu Gheorghe 
Valea Salciei,28.07.2017 
Nr.28. 

 
Aceasta hotarâre a fost adoptată cu 6 voturi “pentru,”0 “abţineri şi “1” contra                                        



Anexa	la	HCL	nr.28	din	28.07.2017	

I. Functii	de	demnitate	publica	

Functia	 Salariu	de	baza	 Coeficient	

PRIMAR	COMUNA	PANA	LA	3000	LOCUITORI	 5800	 4,00	

VICEPRIMAR	COMUNA	PANA	LA	3000	LOCUITORI	 4350	 3,00	

II.Functii		publice	de	conducere			

Functia	 	 Grad		 Nivelul	Studiilor	 Salariu	de	baza	 Coeficient	

SCRETAR	COMUNA	 	 II	 S	+MASTERAT	 3335	 2,30	

			III.	Functii	publice	de	executie	pe	grade	si	trepte	profesionale	

Nr.		

Crt.	

Functia	 Grad	

profesional	

	 Salariu	de	baza	

la	gradatia	0	

Salariu	de	baza	

la	gradatia	1	

Salariu	de	baza	

la	gradatia	2	

Salariu	de	baza	

la	gradatia	3	

Salariu	de	baza	

la	gradatia	4	

Salariu	de	baza	la	

gradatia	5	

1.	 Inspector	 Superior	 S	 	 	 	 	 	 	

2.	 	 Principal	 S	 	 	 	 	 	 	

3	 	 Asistent	 S	 2523	 2712	 2848	 2990	 3065	 3142	

4	 	 Debutant	 S	 	 	 	 	 	 	

5.	 Refrent	 Superior	 M	 2364	 2541	 2668	 2801	 2871	 2943	

6.	 	 Principal	 M	 2262	 2432	 2554	 2682	 2749	 2818	

7.	 	 Asistent	 M	 	 	 	 	 	 	

8.	 	 Debutant	 M	 	 	 	 	 	 	

							IV.Functii	contractuale	

Nr.		

Crt.	

Functia	 Grad	

profesional	

Nivelul	Studiilor	 Salariu	de	baza	

la	gradatia	0	

Salariu	de	baza	

la	gradatia	1	

Salariu	de	baza	

la	gradatia	2	

Salariu	de	baza	

la	gradatia	3	

Salariu	de	baza	

la	gradatia	4	

Salariu	de	baza	la	

gradatia	5	

1.	 Muncitor	

calificat	

I	 MG	 	 	 	 	 	 	

2.	 	 II	 MG	 	 	 	 	 	 	

3	 	 III	 MG	 2088	 2245	 2357	 2475	 2537	 2600	

4	 	 IV	 MG	 	 	 	 	 	 	

5.	 Asistent	

medical	

comunitar	

	 SPL	 2422	 2604	 2734	 2871	 2943	 3017	

								V		.			Indemnizatia		de	care	beneficiaza		consilierii		locali		va	fi	de	maxim	3	%	din	salariul	primarului	,	pentru		participarea		la	numarul		maxim	de	sedinte,	respectiv		indemnizatia	de	3	%	v-a	fi	
acordata	pentru	o	sedinta	ordinara	si	o	sedinta	de	comisie,	indiferent	de	numarul	de	sedinte	extraordinare	sau	de	comisie	care	pot	avea	loc	in	cursul	unei	luni.	


