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HOTARARE 
privind modificarea anexei la HCL nr. 191/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti si al serviciilor 
pub lice subordonate 

Consiliul local al orasului Comanesti, judetul Badiu, intrunit in sedinta ordinara din data de 
25.03.2022; 

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 HCL nr. 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; 
- HCL nr. 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 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 conform itate cu : 
- Prevederile Hotardrea Guvernului nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe 
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 plait din fonduri publice, cu modificarile i completarile 
ulterioare; 
- art 390 din ) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, Cu 
modificarile i completarile ulterioare; 
- Prevederile art.I, alin.6) din Ordonanta de Urgenta nr. 130/2021 privind uncle masuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum i 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 
completarile ulterioare, adopta urmatoarea 

NOTARA n ` 

Art.1 .  Consiliul Local al oraplui Comanesti aproba modifiearea Anexei la HCL 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 urrneaza: 
- pentru functiile publice de conducere de: director executiv gr.I i ef serviciu / arhitect sef 

gr.II, coeficientul de ierhizare se stabileste la 4,47 
Art.2.  Celelalte prevecleri ale HCL nr. 191/2017 privind stabilirea salariilor de baza penult 

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

Art.3.  Prezenta hotardre 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 csg,Dunicare. 

Nr. 57/ 

Din 25.03.2022 

Presedinte de sedi 

Consilier local, 

prof. Constantin A 

Contrasemneaz5 pt legalitate , 

Secretarul general al orasului, 

jurist;  Daniela Chirila 
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privMd stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului orasului Comanesti si pentru serviciile publice subordonate, Inceparid cu data 

de 01.01.2018 

Consiliul local al orasului Comanesti, judetul Bacau, intrunit in sedint5 ordinara in data de 
21.12.2017; 

Aviind in vederc: 
- Raportul de specialitate nr.43285/06.12.2017 al Compartimentului de specialitate , privind 

stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici i personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Prirnarului orasului Comanesti si pentru serviciile publice subordonate, 
incepand cu data de 01.01.2018; 

-Procesul verbal nr.43251/06.12.2017 intocmit ulterior consultarii organizatiei sindicale 
reprezentative la nivelul institutiei Orasul Comanesti cu privire la stabilirea salariilor de baza 
incepand cu luna ianuarie 2018 pentru personalul din cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale 
Comanesti si din cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului Local; 

Expunerea de motive nr.43251/b/06.12.2017 a Primarului Orasului Comanesti; 
Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

In conformitate cu: 
Prevederile art.11 din Legea —Cadru nr.153/2017 din 28.06.2017 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice; 
- Hotararea Guvernului nr.846/29.11.2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut 

pe tara garantat in plata; 
- Ordonanta de Urgenta nr.79/2017 pentru rnodificarea si completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal. 
Ordonanta de Urgent nr.82/2017 pentru modificarea si completarea unor acre 

normative; 
Ordonanta de Urgenta nr.91/2017 pentru modificarea i completarea Legii — cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 
- Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata 2, cu 

modificarile si coinpletarile ulterioare, 
- Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicat, cu modificarile 	i completarile 

ulterioare; 
In temeiul dispozitiilor art.36 alin.3), lit.b), art.45, art.48 alin.(2) si al art.115, 

alin. (1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicatii, cu 
complettirile ulterioare, adopta urmAtoarea: 

„ 	 , :0 inlrita  
t tUi 

Art.!.  (1) incepand cu luna ianuarie 2018, Consiliul Local Comanesti aproba 
stabilirea salariilor de baza" pentru pentru functionarii publici si personalul contractual din 



cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti si pentru serviciile publice 
subordonate, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

(2) Stabilirea salariilor de baza pentru personalul prevazut la alin.(1) se determind 
prin inmultirea coeficientilor prevazuti in anexa cu salariul de baza minim brut pe tara 
garantat in plata in vigoare, salariile de baza rotunjindu-se la leu in favoarea salariatului. 

(3) Salariile personalului de specialitate din cadrul Cresei nr.1 si Cabinetelor medicale 
scolare se stabilesc conform prevederilor art.38 alin.(3) lit.a) din Legea-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plAtit din fonduri publice, cu modificarile i completarile 
ulterioare; 

Art.2  In cazul functiilor de conducere coeficientii prevazuti in anexa corespund 
salariului de baza in care este inclusa gradatia aferenta transei de vechime in munca, la nivel 
maxim, in conformitate cu art.19 alin.(2) din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice. 

Art.3 In cazul functiilor de executie coeficientii prevazuti in anexa corespund 
salariului de baza pentru gradatia 0, la care se va adAuga gradatia aferenta transei de vechime 
In munca. 

Art.4 (1) Nivelul veniturilor salariale pentru personalul din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului orasului Comanesti si pentru serviciile publice subordonate se 
stabileste potrivit prezentei hotarari, fard a depasi nivelul indemnizatiei lunare a functiei de 
viceprimar. 

(2) Stabilirea salariilor lunare se realizeaza potrivit prevederilor art.11 alin.(3), art.15 
si art.16 din Legea nr.153/2017 de catre ordonatorul principal de credite prin dispozitie, cu 
respectarea prevederilor prezentei hotarari. 

Art.5  Incepand cu luna ianuarie 2018 isi inceteaza aplicabilitatea H.C.L. 
nr.105/13.07.2017, privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului orasului Comanesti si pentru serviciile publice subordinate; 

Art.6 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefeetului judetului Bacau, 
Primarului orasului Comanesti, precum i serviciilor, birourilor si compartimentelor 
interesate pentru ducere la indeplinire. 

Presedinte de sedinta 

Consilier local 

Ion Ghiurca 
eiNe MA,A17,s,  

Contrasemneaza, 

Secretarul orawlui, 

Jurist - Chirilà Daniela 
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Nr.191 
Din 21.12.2017 



JUDETUL BACAU 

ORASUL COMANESTI 	
Anexa la H.C.L. nr. 0/ 	R.2017 

Nr 	 Functia 
crt 

Clasa Gradul/ 
treapta 

profesionala' 

Nivel 

studii 

Gradatie 

vechime 

FUNCTIONARI PUBLIC! 

Functii publice de conducere 

Secretar ora S Inclusa 

Director executiv U S Inclusa 

Director executiv— Directia Politie 
Locara 

ii S Inclusa 

Sef serviciu / Arhitect sef U S Inclusa 
Set serviciu S Inclusa 
Sef birou U S 

— 

Incluse 

Functii publice de 

executie 
Auditor 

consilier, consilier juridic, 
inspector 

Referent de specialitate 

Referent 

Functii publice de 

executie Politia locala 

I 1 	Sunerior I 	S 1 	0 1 

I Superior s 0 - 

1 Principal S 0 

I Asistent s o 

I Debutant S o 

II 

III 

Superior 

Superior 

SSD 

M 

0 

0 

III Principal rvi 0 

III Asistent M o 
Clasa Gradul/ 

treapta 
profesionala 

Nivel 
studii 

Gradatie 

vechime 
Politist local I Superior s 0 

I Principal s 0 
I Asistent s 0 _.. 

Politist local III Superior NI 0 
Ill Principal M 0 
III 	, Asistent M 0 

2.05 

1.84 

1.57 

1.45 

1.69 

1.52 

1.47 

1.21 

Coeficient de 
ierarhizare 

2.05 

1.84 

1.57 

1.52 

1.47 

1.21 

ANEXA 
cuprinzand coeficientii de ierahizare care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functiile din cadrui 

aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti si din cadrul serviciilor publice subordonate, 
incepSnd cu data de 01.01.2018 

Coeficient de 

ierarhizare 

5.412 

4,92 

3.62 

3.62 

3.26 
3.24 

2.11 



I Functii contractuale de 

conducere  
Administrator public  	 IE MN Inclusa 	5.45 

sef serviciu 	 Inclusa 	3.26 

sef serviciusvsli 	 Inclusa 	2.43 
sef formatie de lucru 	1.11. 	I 	MEM!" 	2.37  
Sef formatie de lucru 	 MI 	II 	EMMEN 	2.43 

Functii contractuale de 	Clasa 	Gradul/ 	Nivel II 

executie 	 treapta 	studii 
profesionala 

Consilier, inspector de 	 IA 
specialitate, referent de 	 I 
specialitate 	 II 

Debutant 
Bibliotecar 	 I 
Bibliotecar 	 II 

MI psiholog 	 11.111111.22=1111111 
Asistent medical in Centru de 	 deb 	PL 
agrement ,---- 
Referent, arhivar I IA 

I 

	

II 	

M 

M 
M 

Administrator I ni 

Casier 

IIII 	

 MG 

Portar, paznic 	 M,G 
Safer 	 I 	M,G 

	

II 	M,G ._ 
Ingrijitor 	 M,G 
Supraveghetor sala, 
Supraveghetor muzeu, 
Muncitor calificat 	 1 	M,G 

	

II 	M,G 

	

III 	M,G 

	

IV 	M,G 
Muncitor necalificat 	 ll 	M,G 
fara sporuri 

Nota: 

Personalul care exercita activitate de control financiar preventiv, beneficiaza de o 

majorare a salariului de baza cu 10%. 

Persoanelor implicate in echipe de implementare proiecte Ii se majoreaza salariul de baza 

cu pana la 50%, cf art.16 din Legea cadru nr. 153/2017. 

Gradatie 

vechime 

0 

Coeficient de 
ierarhizare 

2.04 

0 1.68 

0 1.57 

0 1.45 

0 1.74 

0 

0 
0 

1.67 

1.58 
1.50 

0 1.52 

0 1.30  

0 1.20 

0 

0 

1.52 

1.39 

0 1.37 
0 1.37 
0 1.33 

0 1.16 

0 1.16 

0 1.36 
0 1.33 

0 1.30 
0 1.27 

Inclusa 1.24 



Presedinte de sedinta, 

Consilier local 

Ion Ghiurca 

Contrasemneaza, 

Secretarul orawlui, 

Jurist 	Daniela 

Nota: 

Salariile personalului cu functii de executie prevazute in prezenta anexa, sunt la 

gradatia 0 (zero) la care se adauga transele de vechime in munca corespunzatoare, 

calculate conform art.10 alin.4) din Legea nr. 153/2017. 

Salariile de baza pentru functiile de conducere, prevazute in prezenta anexa sunt 

stabilite avand inclusa gradatia aferenta transel de vechime in munca la nivel maxim, 

conform art. 19 alin.2) din Legea nr. 153/2017 

1 0 


