
 
                                                            R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 

H O T Ă R Â R E 
pentru  modificarea și completarea Anexei la H.C.L nr. 60 din 31.07.2017 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamţ,  

începând cu data de 01.01.2019 
 
 Consiliul Local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive a primarului comunei Vânători-Neamţ, înregistrată sub nr. 
261 din 23.01.2019 ; 
 -Raportul de specialitate, înregistrat sub nr.261 din 23.01.2019, al Serviciului 
Financiar Contabil-Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Vânători-Neamț; 

-Prevederile art.11 alin.(1) și alin.(4) din Legea–cadru nr.153 din 28 iunie 2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-  Prevederile H.G.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată;  
 In temeiul prevederilor art.36 alin.(9)  şi ale art. 45 alin.(1) şi ale art.115 alin.1, lit.b) 
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Modificarea și completarea Anexei la H.C.L nr. 60 din 31.07.2017 privind 
stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vânători-Neamţ, aceasta urmând a avea conținutul 
prevăzut în  anexa ce face parte integrantă din prezenta, începând cu data de 01.01.2019. 
 Art.2. Primarul comunei Vânători-Neamț,  în calitate de ordonator principal de 
credite va urmări modul în care Serviciul  Financiar Contabil-Impozite şi Taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamţ va lua toate măsurile 
necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 
 Art.4. Secretarul comunei Vânători-Neamț va asigura publicitatea şi comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
Nr. 6 
Din 31.01.2019                             

Preşedinte de şedintă: 
Consilier,  Vasile Ghe. URSACHE 

                                                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                                                                       Secretar,                                                                     

                                                                                                              Alina-Iuliana FLOȘ 

Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   15 
   Pentru  :    15 
   Împotrivă:-                          
   Abtineri :-                                                                                            
 
 



PROIECT                                           
                                                            R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 

H O T Ă R Â R E 
pentru  modificarea și completarea Anexei la H.C.L nr. 60 din 31.07.2017 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamţ, începând cu data 

de 01.01.2019 
 
 Consiliul Local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive a primarului comunei Vânători-Neamţ, înregistrată sub nr. 
261 din 23.01.2019 ; 
 -Raportul de specialitate, înregistrat sub nr.261 din 23.01.2019, al Serviciului 
Financiar Contabil-Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Vânători-Neamț; 

-Prevederile art.11 alin.(1) și (4) din Legea–cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-Prevederile H.G. nr. 937/2018  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 
ţară  garantat în plată; 
 In temeiul prevederilor art.36 alin.(9)  şi ale art. 45 alin.(1) şi ale art.115 alin.1, lit.b) 
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Modificarea și completarea Anexei la H.C.L nr. 60 din 31.07.2017 privind 
stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vânători-Neamţ, aceasta urmând a avea conținutul 
prevăzut în  anexa ce face parte integrantă din prezenta, începând cu data de 01.01.2019. 
 Art.2. Primarul comunei Vânători-Neamt,  în calitate de ordonator principal de 
credite va urmări modul în care Serviciul  Financiar Contabil-Impozite şi Taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamţ va lua toate măsurile 
necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 
 Art.3 La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea  orice altă 
prevedere contrară. 
 Art.4. Secretarul comunei Vânători-Neamț va asigura publicitatea şi comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interes. 

 
Iniţiator, 

Primarul comunei Vînători Neamţ 
jr. Maria PETRARIU 

                                                                                      
                                                                                      Avizat pt. legalitate, 
                                                                                              Secretar, 
                                                                                       Alina-Iuliana FLOȘ 
                                                                



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
e-mail: comunavinatorineamt@gmail.com 

 
   Nr.  261   din 23.01.2019                                                                  Aprob, 
                                                                                                              Primar,                                      
                                                                                                jr. Maria PETRARIU 

 
REFERAT DE SPECIALITATE 

 proiectului de hotarare privind  modificarea și completarea  Anexei la H.C.L nr.60 
din 31.07.2017 pentru stabilirea salariilor pentru functiile publice și contractuale din 
aparatul de specialitate al primarului Comunei Vânători-Neamț, începând cu data de 

31.01.2019 
 

 In temeiul art.11 din Legea Cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit 

din fonduri publice, prin HCL 60/2017 au fost stabilite salariile de baza pentru funcțiile 

publice și contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Vânatori-Neamt. 

Potrivit Hotărârii de Guvern 937/2018, începând cu data de 1 ianuarie 2019 salariul de 

bază minim brut garantat în plată a fost majorat  de la 1900 lei la 2080 lei.  

Art. 1 din H.G 937/2018 și art.164 alin. (1) din Legea nr. 53/2013 reprezintă regula în 

materie. De asemenea, acesta este pe de o parte un minim sub care nu poate fi încadrat și 

salarizat niciun salariat din România, și pe de altă parte, este indicele, exponentul față de 

care se calculează orice drept sau obligație legală. 

Salariul pentru cei cu studii superioare si vechime minimum 1 an în specialitatea 

studiilor, și anume 2350 lei, reprezintă excepția, încadrându-se în art.2 din H.G  nr. 

937/2018 și în art. 164 alin. (11). În fapt, 2350 este un minim sub care nu poate fi încadrat 

și efectiv plătit un angajat care ocupă un loc de muncă ce necesită pregătire superioară și 

are cel puțin 1 an vechime în domeniul studiilor superioare. 

Toate drepturile și obligațiile care, conform legii, se raportează la salariul minim de 

bază brut pe țară garantat în plată, se vor determina prin raportare la regulă, la indice, 

respectiv la 2080 lei. 

Potrivit Legii nr. 153/2017 pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, ce reprezintă noua lege cadru a salarizării 

bugetarilor, salariile de bază începând cu data de 01.07.2017, pentru funcţionarii publici 



şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“, din 

aparatul propriu al primăriilor si consiliilor locale si din serviciile publice din subordinea 

acestora, se stabilesc prin hotărâre a autorităţii deliberative care, totodată, este 

competentă, să aprobe, în condiţiile legii, bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii 

administrativ-teritoriale, la propunerea primarului.  

 

Astfel,  salariul de baza se calculeaza prin imultirea coeficientilor aprobați prin H.C.L 

nr.60/31.07.2017, cu valoarea salariului de baza minim brut pe tară garantat în plată în 

vigoare de la 01.01.2019, respectiv 2080 lei .  

 

Precizam ca nivelul veniturilor salariale s-a stabilit, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi 

(2) ale art. 11, cu respectarea întocmai a alin. (4) al acestui articol din Legea 153/2017, în 

sensul ca venitul cel mai mare din ierarhie nu depăşeşte nivelul indemnizaţiei lunare a 

funcţiei de viceprimar al comunei Vânători-Neamț, care este în cuantum de  8320 lei/lună, 

potrivit anexei IX, lit. C), pct. 26 din Legea salarizării personalului plătit din fonduri 

publice. 

Stabilirea indemnizaţiei viceprimarului comunei Vânători-Neamț s-a făcut potrivit art. 

13 alin. (1) din Legea 153/2017, unde se prevede ca ,,indemnizaţiile lunare pentru funcţiile 

de demnitate publică se determină prin înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX, în speță 

coeficientul 4, cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, respectiv 

2080 lei, rezultând cuantumul indemnizației lunare de 8320 lei. 

 

In vederea asigurării unei proiecţii bugetare a cheltuielilor de personal sustenabile 

pentru anul 2019, propunem spre aprobare materialul promovat, cu anexa care face parte 

integrantă . 

Serviciul Financiar Contabil-Impozite şi Taxe, 

insp.Florean Ramona 

                                                            
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
e-mail: comunavinatorineamt@gmail.com 

 
   Nr.  261   din 23.01.2019                                                                  
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectului de hotarare privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L nr.60 
din 31.07.2017 pentru stabilirea salariilor pentru functiile publice și contractuale din 
aparatul de specialitate al primarului Comunei Vânători-Neamț, începând cu data de 

31.01.2019 
 

In temeiul prevederilor art.36, alin.(1) –(4) şi ale art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 

a administraţiei publice locale, ale art.11  din Legea–cadru nr.153 din 28 iunie 2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

Supun spre aprobare Consiliuliui Local al comunei Vânători-Neamţ prezentul proiect 

de hotarâre, 

In motivarea proiectului va prezint următoarea situaţie: 

LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice dispune următoarele: 

Indemnizaţia lunară pentru funcţia de viceprimar, începând cu 01.01.2019, se determină în 
conformitate cu art.13, alin.1  din Legea –cadru nr,153/2017, respectiv prin inmulţirea 
coeficientului din anexa IX la lege (coeficientul 4) cu salariul de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată in vigoare. 

Pentru anul 2019 salariul de bază minim garantat în plată este de 2080 lei conform HG 
nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut garantat în plată. 

Potrivit art.11, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei 
ocupaţionale „ Administraţie” din aparatul propriu din primării şi consilii locale şi din 
serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a 
consiliului local in urma consultării organizaţiei sindicale representative la nivel de unitate 
sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. 



Stabilirea salariilor lunare potrivit art.(1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu 
respectarea prevederilor art.25 privind limitarea sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, 
primelor, premiilor şi indemnizaţiilor şi a altor drepturi. Nivelul veniturilor salariale se 
stabileste , in condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei 
lunare a funcţiei de viceprimar exclusive majorările prevăzute la art.16 alin.2, cu 
incadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli. 

Pentru toate celelalte funcţii salariile de baza( si coeficienţii aferenţi) sunt stabilite/stabiliţi 
sub nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, respectiv sub coeficientul 
afferent funcţiei de viceprimar. 

Astfel, cu respectarea prevederilor Legii-cadru nr.153/2017 propunem spre aprobare 
consiliului local anexa 1 privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractual 
din cadrul familiei ocupaţionale “ Administraţie” din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Vânători-Neamţ, incepand cu data de 01.01.2019. 

 

Primar, 

jr. Maria PETRARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


