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privind modificarea anexei la HCL nr. 191/2017 privind stabilirea salariilor de bazä pentru functionarii 
publici i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti 

si al serviciilor publice subordonate 

Consiliul local al orasului Comanesti, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinard din data 
de 2510  -  2-9  Z ° 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 28636/10.03.2022 al Primarului orasului Comanesti; 
- Raportul de specialitate nr. 28637/10.03.2022 al Compartimentului Resurse umane prin care propune 
modificarea Anexei la IICL or. 191/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici 
si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti si al 
serviciilor publice subordinate; 
- I4CL nr. 191/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici i personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti si al serviciilor 
publice subordonate; 
- Procesul verbal nr.2/12.03.2022, incheiat intre Sindicatul Liber al Salariatilor din administratia 
publica locala i conducerea institutiei, privind avizul favorabil la propunerea de modificare a 
coeficientilor de ierahizare pentru uncle functii publice de conducere; 
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Comanesti; 
In conformitate cu : 
- Prevederile Hotararea (iuvemului nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pc 
tara garantat in plata; 
- Prevederile art.3 alin.1), alin.4), art.11 alin.(3), art.18 alin.(1) si (2) si art.19 din Legea-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
- art 390 din ) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si cornpletarile ulterioare; 
- Prevederile art.1, alin.6) din Ordonanta de Urgenta nr. 130/2021 privind uncle masuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. 

In temeiul art.129 alin. (2) lit."a„ , al art. 196 alin.(1) lit."a„ si al art 197 alin.(1) din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile 
complethrile ulterioare, adopta urmatoarea 
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Art.l.  Consiliul Local al orasului Comanesti aproba modificarea Anexei la HO- nr. 191/2017 
privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici i personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti si al serviciilor publice subordonate, dupa 
cum urmeaza: 

pentru functiile publice de conducere de: director executiv gr.I i ef serviciu / arhiteet sef 
gr.'', coeficientul de ierhizare se stabileste la 4,47 
Art.2.  Celelalte prevederi ale FICL or. 191/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru 

functionarii publici i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului 
Comanesti si al serviciilor publice subordonate, raman valabile; 

Art.3.  Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, Primarului 
orasului Comanesti, precum si directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor interesate, cu drept 
de contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare. 

Initiator, 	 Avizat pt legalitate , 

Primar,  , 	 Secretarul general at orasului, 

ec. Viorel Miron 	 jurist- Daniela Chirila 



JUDETUL BACAU 
ORASUL COMANESTI 

sp.s. 5 	.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
al compartimentului de resort la proiectul de hotarare privind modificarea anexei la IICL nr. 

191/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici i personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti si al 

serviciilor publice subordonate, incepand-eu-O-1 - 0-1.201- 8 

Potrivit art 136 alin.1) din OUG nr.57/2019 privind 	Codul administrativ, cu 
modificarile i completarile ulterioare, primarul in calitate de initiator, propune spre 
aprobare Consiliului Local, Proiectul de hotarare cu titlul mai sus mentionat care a fost 
elaborat in baza: 

- Prevederilor Hotararii de Guvern nr.1071/ 04.10.2021 privind stabilirea salariului 
de baza minim brut pe tara garantat in plata; 

- Prevederilor art. 3 aim. (1) si ale art. 11 din Legea - cadru nr. 153/ 2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice, modificata i completata, care precizeaza: 

Art. 3 (1) (1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din institutiile 5i autoritatile 
pub/ice se asigur6 de fiecare ordonator de credite 

Art. 11 (1) (1) Pentru functionarii publici 5i persona/u/ contractual din cadrul familiei 
ocupationale aAdministratie» din aparatul propriu al consiliilor judetene, prim6rii 5i cons//ii locale, 
din institutille 5i serviciile pub/ice de interes local 5i judetean din subordinea acestora, solar/lie de 
bath se stabilesc prin hotbrare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al 
Municipiului Bucure5ti, dup6 caz, in urma consult-Orli organizatiei sindicale reprezentative la nivel de 
unitate sou, dup6 caz, a reprezentantilor salariatilor; 

Alineatul (1) din Articolul 11, Sectiunea 1, Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul 
II din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018,); 

(2) Nomenclatorul functiilor necesare desfa5ureirii activitatilor specifice fieceirei institutii sou 
autoritati a administratiei publice locale, precum 5i ierarhia functiilor sunt prevazute in anexa nr. VIII 
cap. I/it. A pct. HI 5i cap. Il/it. A pct. IV. 

(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit al/n. (1) se realizeaza de cat -re ordonatorul de credite, 
cu respectarea prevederilor art. 25; 

(4) Nivelul veniturilor solar/ale se stabile5te, in conditiile prevozute la alin. (1) 5i (3), for6 a 
dep65i nivelul indemnizapei lunare a functiei de viceprimar sou, dupo caz, a indemnizatiei lunare a 
vicepre5edintelui consiliului judetean, sau, dup6 caz, a viceprimarului municipiului Bucure5ti, 
corespunzator nivelului de organizare: comun6, ora5, municipiu, sectoarele municipiului Bucure5ti, 
primetria genera/e,' a municipiului Bucure5ti, exclusiv majorarile prevozute la art. 16 al/n. (2), cu 
incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetele de venituri 5i cheltuieli. 

Art. 19 (1) Salciriul de bath pentru litnctiile de conducere se stabileste de catre 
conduca torte' insiilujieipublice, in raport CU re.sponsahilitated complexitatea i impuctul 
deciziilor i1711M/Se de atribufille corespunzatoare activitatii desfasurate. 

(2) In salariul de bath pentru funciiile de conducere atat La gradul I, cat si la gradul 
este inclusei gradalia aferenta transei de vechime in muncei, la nivel maxim. 

Art. 75 alin.(1)din Codul Administrativ 	Administratia publica locale' din unitatile 
administrativ-teritoriale se organizeath 5i functioneoza in temeiul principiilor generale ale 
administratiei pub/ice prevazute la partea I titlul III 5i al principiilor generale prevozute in Legea nr. 



199/1997 pentru ratificarea Cartel europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, precum i a unor principii specifice dintre care principiul autonomiei locale; 

Modificam anexa la HCL nr.191/2017, tinand cont de urmatoarele: 
- Criteriile generale care stau la baza ierarhizarii posturilor in vederea stabilirii 

salariilor de baza, prevazute la art.8 alin.(1) din Legea- cadru nr.153/2017si a principiilor 
sistemului de salarizare, prevazute la art 6 din acelasi act normativ; 

- La data elaborarii Anexei la HCL nr.191/2017 , postul de arhitect sef al orasului 
era vacant, jar acesta a fost ocupat prin concurs in anul 2021; 

- Nomenclatorul functillor necesare desfasurarii activitatilor specifice fiecarei 
institutii sau autoritati a administratiei publice locale; 

- art. 45 aim. (5) din Legea nr.50/1991, republicata cu modificarile i completarile 
ulerioare, care prevede ca functia de arhitect sef este echivalenta la nivel de oras cu functia 
de sef serviciu; 

In vederea respectarii criteriilor prevazute de lege care stau la baza stabilirii salariilor de 
baza., pentru obtinerea de performante atat in procesul muncii cat si in procesul de management, 
supunem spre aprobare Proiectul de Hotarare, in forma prezentata, pentru modificarea 
coeficientilor de ierahizare la urmatoarele functii publice de conducere: 

director executiv gr.I 4,47 
sef serviciu/ arhitect sef gr.II 4,47. 

Compartiment resurse umane, 
Luminita DuRntru 



JUDETUL BACAU 
°RAWL COMANESTI 
Nr.40cP  (6 - 3 	2022 

REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de Hotarfire privind modificarea anexei la HCL nr. 191/2017 privind 
stabilirea salariilor de bath pentru functionarii publici i personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului orapilui Comane0i §i at serviciilor 

publice subordonate 

Potrivit prevederilor din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plait din fonduri publice, modificata i completata: 

Art. 3 (1) (1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din institupile 5i autoritatile 
pub/ice se asiguro de fiecare ordonator de credite 

Art. 11 (1) (1) Pentru funclionarii publici 5i persona/u/ contractual din cadrul familiei 
ocupationale «Administratie» din aparatul pro priu al cons//ii/or judetene, primorii 5i cons//ii locale, 
din institutlile 5i serviciile pub/ice de interes local 5i judetean din subordinea acestora, solar/lie de 
bath se stabilesc prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean sou a Consiliului General al 
Municipiului Bucure5ti, dupo caz, in urma consultorii organizatiei sindicale reprezentative la nivel de 
unitate sau, dup .(' caz, a reprezentantilor salariatilor; 

Alineatul (1) din Articolul 11, Sectiunea 1, Capitolul ll a fost modificat de Punctul 1, Articolul 
II din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018,); 

(2) Nomenclatorul funcliilor necesare desfo5urarii activitotilor specifice fiecorei institutii sou 
autoritati a administratiei pub/ice locale, precum 5i ierarhia functillor sunt prevozute in anexa nr. VIII 
cap. I lit. A pct. HI 5i cap. Il/it. A pct. IV. 

(3) Stabilirea salarillor lunare potrivit alin. (1) se realizeozo de catre ordonatorul de credite, 
cu respectarea prevederilor art. 25; 

(4) Nivelul veniturilor salariale se stabile5te, in conditiile prevozute la alin. (1) 5i (3), faro a 
depO5i nivelul indemnizatiei lunare a functlei de viceprimar sou, dupo caz, a indemnizatiei lunare a 
vicepre5edintelui consiliului judetean, sau, dupa caz, a viceprimarului municipiului Bucure5ti, 
corespunzotor nivelului de organizare: comuna, ora5, municipiu, sectoarele municipiului Bucure5ti, 
primaria generala a municipiului Bucure5ti, exclusiv majothrile prevazute la art. 16 alin. (2), cu 
incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetele de venituri 5i cheltuieli. 

Avond in vedere cele prezentate mai sus propun modificarea Anexei la HCL nr.191/2017 
coeficientii de ierarhizare pentru unele functiile publice de con ducere, dupO cum urmeazo: 

director executiv gr./ 4,47 

sef serviciu/ arhitect sef gr.11 4,47 
In temeiul art 136 alin.1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificarile i completarile ulterioare, propun spre aprobare Consiliului Local, prezentul 
Proiectul de hotarare in forma prezentata. 

Primar, 
cc. Viorel Miron 


