
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1026 din 03.02.2021 

privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 

din cadrul aparatului propriu al U.A.T.Comuna Oțeleni  

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă____________ în data de 

__________ la care participă un număr de ___ consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul/doamna _____________este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere  referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

primarul comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  privind aprobarea salariilor de 

bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului propriu al 

U.A.T.Comuna Oțeleni;  

Având în vedere prevederile H.G. nr. 4 din 13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază 

minim brut pe ţară  garantat în plată; 

Având în vedere prevederile art. I alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 226/2020 privind unele 

masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea 

unor termene; 

Având în vedere prevederile art 164 alin. (3) teza I din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, confrm cărora, angajatorul este obligat sa 

garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara. 

Având în vedere prevederile art. 11 și art. 13 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere procesul-verbal nr. 1024 din 03.02.2021 de consultare a reprezentantului 

salariaților din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oțeleni; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr.________ din data de ____________; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

impozite şi taxe locale, buget local, muncă și comerț, administrarea domeniului public şi privat, 

realizarea lucrărilor publice, învățământ și agricultură, înregistrat cu nr.___din_____________; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. a) alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ..........voturi 

”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

 



ART.1 - Se aprobă salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 

din cadrul aparatului propriu al U.A.T.Comuna Oțeleni, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2 - Primarul comunei Oțeleni va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

- Va fi afișată la sediul și pe site-ul unității. 

ART.4  Cu data prezentei se abrogă orice alte prevederi contrare.

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la HCL nr. ____din____ 
  

0 1 2 3 4 5 

Funcția 
Nivelul 
Studiil

or 

Coeficie
nt 

Salariu 
minim 
brut pe 

țară 
(lei)  

Valoare 
Salariu 
de bază 

brut 
(lei) 

0 7,5% 5% 5% 2,5% 2,5% 

Functii de demnitatepublica                 

Primar                     

Comuna IV  - 
3001 - 5000 
locuitori 

  4,5 2080 9360             

Viceprimar                     

Comuna IV  - 
3001 - 5000 
locuitori 

  3,5 2080 7280             

Functiipublice de conducere                 

Secretar                     

Comuna IV  - 
3001 - 5000 
locuitori 

  2,7489 2350 6460             

           

Functiipublice de executie                 

Comuna III  - 3001 
- 5000 locuitori 

                    

Auditor                     

Principal S 2,1829 2350 5130 5130 5515 5790 6080 6232 6388 

Consilier, 
Inspector, 
Consilierjuridic 

                    

Superior S 2,1021 2350 4940 4940 5310 5576 5855 6001 6151 

Principal S 2,0212 2350 4750 4750 5106 5361 5629 5770 5914 

Asistent S 1,9404 2350 4560 4560 4902 5147 5404 5539 5678 

Debutant S 1,8595 2350 4370 4370 4698 4932 5179 5309 5441 

Referent, Politist 
local 

                    

Superior M 1,81735 2300 4180 4180 4493 4718 4954 5078 5205 

Principal M 1,7348 2300 3990 3990 4289 4504 4729 4847 4968 

Asistent M 1,6522 2300 3800 3800 4085 4289 4504 4616 4732 

Debutant M 1,5695 2300 3610 3610 3881 4075 4278 4385 4495 

                      



Personal Contractual                   

Consilier personal 
al primarului 

                    

Consilier personal 
al primarului 

S 1,7787 2350 4180 4180 4493 4718 4954 5078 5205 

Bibliotecar                     

Grad I A M 1,4044 2300 3230 3230 3472 3646 3828 3924 4022 

Grad I  M 1,3216 2300 3040 3040 3268 3431 3603 3693 3785 

Grad II M 1,23922 2300 2850 2850 3064 3217 3378 3462 3549 

Grad Debutant M 1,1564 2300 2660 2660 2859 3002 3152 3231 3312 

Portar, paznic, 
pompier, guard, 
bufetier,manipulan
tbunuri, curier 

                    

Grad I A M , G 1 2300 2300 2300 2473 2596 2726 2794 2864 

Grad I  M , G 1 2300 2300 2300 2473 2596 2726 2794 2864 

Grad II M , G 1 2300 2300 2300 2473 2596 2726 2794 2864 

Grad Debutant M , G 1 2300 2300 2300 2473 2596 2726 2794 2864 

Referent, 
inspector, arhivar, 
referent casier 

                    

Grad I A M 1,6827 2300 3870 3870 4160 4368 4587 4702 4819 

Grad I  M 1,5942 2300 3667 3667 3942 4139 4346 4454 4566 

Grad II M 1,50556 2300 3463 3463 3722 3909 4104 4207 4312 

Grad Debutant M 1,417 2300 3259 3259 3504 3679 3863 3959 4058 

Sofer                     

Grad I  M , G 1,417 2300 3259 3259 3504 3679 3863 3959 4058 

Grad II M , G 1,32835 2300 3055 3055 3284 3449 3621 3712 3804 

Agent de paza 
(guard) 

                    

Grad I  M , G 1,2399 2300 2852 2852 3066 3219 3380 3464 3551 

Muncitorcalificat                     

Grad III  M , G 1,3284 2300 3055 3055 3284 3449 3621 3712 3804 

Muncitorcalificat                     

Grad IV  M , G 1,2399 2300 2852 2852 3066 3219 3380 3464 3551 

Ifronist                     

Grad I G 1,50556 2300 3463 3463 3722 3909 4104 4207 4312 

Grad II G 1,417 2300 3259 3259 3504 3679 3863 3959 4058 



Grad III G 1,3284 2300 3055 3055 3284 3449 3621 3712 3804 

Grad IV G 1,2399 2300 2852 2852 3066 3219 3380 3464 3551 

Muncitornecalificat                     

Grad I  M , G 1 2300 2300 2230 2397 2517 2643 2709 2777 

II - farasporuri M , G 1 2300 2300 2230 2397 2517 2643 2709 2777 

Asistent personal                     

Grad I  M , G 1 2300 2300 2230 2397 2517 2643 2709 2777 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T. COMUNA OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, comuna Oţeleni, str. Şcolii, nr.2 

Fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 1027 din 03.02.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul aparatului propriu al U.A.T.Comuna Oțeleni 

 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 4 din 13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază 

minim brut pe ţară  garantat în plată; 

Având în vedere prevederile art. I alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 226/2020 privind unele 

masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea 

unor termene; 

Având în vedere prevederile art. 11 și art. 13 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art 164 alin. (3) teza I din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, confrm cărora, angajatorul este obligat sa 

garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara. 

Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

PRIMAR, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI



 

U.A.T. COMUNA OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Compartiment secretar general 

Sat Oţeleni, comuna Oţeleni, str. Școlii, nr.2 

Fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 1028 din 03.02.2021 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul aparatului propriu al U.A.T.Comuna Oțeleni  

 

 

Începand cu data intrarii in vigoare a H.G. nr. 4 din 13.01.2021, salariul de baza minim 

brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri 

si alte adaosuri, la suma de 2.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 

169,333 ore pe luna, reprezentand 13,583 lei/ora. 

Începand cu data de 13.01.2021, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se 

prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul 

studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si 

alte adaosuri, se stabileste la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 

169,333 ore in medie pe luna, reprezentand 13,878 lei/ora. 

În aplicarea prevederilor art. 164 alin. (1
2
) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data intrarii in vigoare a H.G. nr. 4 din 

13.01.2021, toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii se determina prin raportare la 

nivelul de 2.300 lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.  

Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu 

modificarile si completarile ulterioare, in anul 2021, incepand cu drepturile aferente lunii 

ianuarie, indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica si functiile asimilate 

acestora, prevazute in anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile 

ulterioare, se mentin la nivelul aferent lunii decembrie 2020. 

In anul 2021, incepand cu luna ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, 

compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, 

potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri 

publice se mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, in 

masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii. 

Pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale 

«Administratie» din aparatul propriu al consiliilor locale salariile de baza se stabilesc prin 

hotarare a consiliului local în urma consultarii organizatiei sindicale reprezentative la nivel de 

unitate sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor. 

Nomenclatorul functiilor necesare desfasurarii activitatilor specifice fiecarei institutii sau 

autoritati a administratiei publice locale, precum si ierarhia functiilor sunt prevazute in anexa nr. 

VIII cap. I lit. A pct. III si cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017. 

Stabilirea salariilor lunare potrivit se realizeaza de catre ordonatorul de credite, cu 

respectarea prevederilor art. 25 din Legea nr. 153/2017.  

Nivelul veniturilor salariale se stabileste, in conditiile legii, fara a depasi nivelul 

indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar corespunzator nivelului de organizare: comuna, 

exclusiv majorarile prevazute de lege cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in 

bugetele de venituri si cheltuieli. 
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Indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica se determina prin inmultirea 

coeficientilor din anexa nr. IX din Legea nr. 153/2017 cu salariul de baza minim brut pe tara 

garantat in plata in vigoare. 

Conform art. 164 alin. (3) teza I din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu 

brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara. 

Având în vedere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către primarul 

comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  privind aprobarea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului propriu al U.A.T.Comuna 

Oțeleni, consider că proiectul poate fi supus dezbaterii consiliului local în forma prezentă. 

 

 

Secretar general, 

Benchea Robert 


