ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRASI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind salarizarea personalului din aparatul propriu de specialitate al Primarului comunei
Mînăstirea, județul Călărași, plătit din bugetul local al comunei Mînăstirea, conform Legii
153/2017
Consiliul Local al comunei Mînăstirea, întrunit in ședința ordinară din data de 31.07.2017
având în vedere:


prevederile art. 11 si 38 din Legea nr. 135/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fondurile publice;



prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;



prevederile Legii 188/1999 privind statutul funcționarilor publici republicată, modificată și
completată;



Prevederile Legii.nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat ;



Prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici,cu
modificările si completările ulterioare;



Prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din
cadrul autorităților si instituțiilor publice;



Prevederile H.C.L. nr. 16 / 21.03.2017 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017
și estimările pentru anii 2018-2020;



Raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Mînăstirea județul Călărași;



Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mînăstirea;
Mînăstirea;



prevederile Legii 52 /2003 privind transparența decizională;
In temeiul prevederilor art. 40 alin. (4), art. 80 si 81 din Legea 24/2000 privind normele

tehnice legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată si completată
si art. 39, art. 45, alin. (1), art. 47 si art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală,
propun Consiliului Local adoptarea proiectului de hotărâre enunțat în titlu, astfel:
Art. 1. (1) Se stabilesc salariile de bază, începând cu data de 01.07.2017, pentru funcțiile
aferente familiei ocupaționale “Administrație” din Legea cadru privind salarizarea personalului
platit din fondurile publice, nr. 153/2017, conform Anexelor 1 și 2 care face parte integranta din
prezenta hotărâre.

(2) Ordonatorul principal de credite stabilește prin dispoziție, salariile de bază, precum și
sporurile legale pentru personalul din aparatul de specialitate, conform organigramei comunei
aprobată prin HCL nr. 107/29.12.2016 si care se regăsește in nomenclatorul funcțiilor prevăzute
la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 153/2017.
(3) Ordonatorul principal de credite stabilește prin dispoziție, salariile de bază precum și
sporurile legale pentru funcțiile de conducere, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din
Legea nr. 153/2017.
(3) Salariile de baza aferente gradației 0 pentru funcțiile prevăzute in Anexele la prezenta
hotărâre se determină prin înmulțirea coeficientului prevăzut pentru fiecare funcție, cu salariul de
bază minim brut pe țară garantat în plată in vigoare.
Art. 2. În situația in care salariul de bază minim brut pe țară garantat in plată va crește,
crescând astfel valoarea de referință a coeficientului, ordonatorul principale de credite va
actualiza salariul fiecărei funcții prin emiterea unei noi dispoziții.
Art. 3. Indemnizația consilierilor locali se stabilește la 3% din indemnizația lunară a
primarului, pentru fiecare ședință a consiliului local ori a comisiei de specialitate a acestuia la
care consilierul local a participat, conform art. 40 din Legea cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Numărul maxim de ședințe pentru care se
poate acorda indemnizația este de trei ședințe, din care cel puțin o ședință ordinară sau
extraordinară a consiliului local.
Art. 4. Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Mînăstirea, se asigură de ordonatorul principal de credite, in
condițiile legii. Salariile de bază se stabilesc conform prevederilor prezentei hotărâri, astfel
încât, împreună cu indemnizațiile lunare și celelalte elemente ale sistemului de salarizarea să se
incadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal.
Art. 5. Cu ducerea la indeplinirea acestor măsuri se insărcinează compartimentul
financiar – contabil.
Art. 6. Prezenta hotărare va fi comunicată prin grija secretarului, Instituției Prefectului –
Județul Călărași, primarului si celorlalte instituții interesate.
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Ilie Ștefan
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Năstase Ion
Nr. 50
Data: 31.07.2017
Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 15 voturi “pentru”, din 15 consilieri prezenți și 15 în
funcție.

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 50/31.07.2017

GRILA DE SALARIZARE
a functiilor necesare desfasurarii activitatilor specifice in comuna Mînăstirea, judetul
Călărași
FUNCTIONARI PUBLICI
a) Functii publice de conducere
Nr.
Funcția
crt.
1
Secretar de comună

Nivelul
studiilor
S

b) Functii publice de executie
Nr.
Funcția
crt.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector, grad
1
profesional superior
grad profesional principal
grad profesional asistent
grad profesional debutant
2
Referent de specialitate, grad profesional superior
grad profesional principal
grad profesional asistent
grad profesional debutant
3
Referent , grad profesional superior
grad profesional principal
grad profesional asistent
grad profesional debutant

Coeficient
4

Nivelul
studiilor

Coeficient

S

2,875

S
S
S
SSD
SSD
SSD
SSD
M
M
M
M

2,575
2,425
2,325
2,3
2,00
1,85
1,75
2,18
1,88
1,73
1,63
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Anexa nr. 2 la la Hotărârea nr. 50/31.07.2017
GRILA DE SALARIZARE
a functiilor necesare desfasurarii activitatilor specifice in comuna Mînăstirea, judetul
Călărași
PERSONAL CONTRACTUAL
a)Functii de executie pe grade si trepte profesionale
Nr.
Funcția
crt.
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor
1
contabil, arhitect, referent de specialiate, gradul IA
gradul I
gradul II
debutant
Referent, , funcționar, inspector, arhivar, referent
casier I A
I
II
debutant
Portar, paznic, pompier, guard, bifetier, manipulant
2
bunuri, curier
3
Sofer I
II
4
Muncitor calificat I
II
III
IV
I. ASISTENTA COMUNITARA
Nr.
Funcția
crt.
1
Asistent medical comunitar
2
Mediator comunitar

Nivelul
studiilor

Coeficient

S

2,53

S
S
S

2,41
2.31
2,00

M

2,31

M
M
M

1,88
1,83
1,63

M; G

1,47

M; G
M; G
M; G
M; G
M; G
M; G

1.48
1,20
1,48
1,20
1,18
1,01

Nivelul
studiilor
PL
M

II. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Nivelul
Nr. crt.
Funcția
studiilor
1 Șef serviciu voluntar pentru situații de urgență
M

Coeficient
1,54
1,48

Coeficient

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Ilie Ștefan

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Năstase Ion

2,18

