
                                  ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

PROIECT

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale

„Administraţie“,  la  nivelul Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  începând cu drepturile lunii ianuarie 2018

             Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 

              Având în vedere:
- prevederile art. 10-13, 15, 19, 25 şi 37-38 precum şi ale Anexei VIII, cap.I lit. A, pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din

Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 - prevederile art. 1, alin. (2) lit. a) şi  art. 19  alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare;
Examinând:

- expunerea de motive nr.  4165 din 11.12.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul  comun  nr.  4164 din 11.12.2017 al inspectorilor contabilitate şi resurse-umane,
- raportul  nr. 4166 din 11.12.2017 al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul  nr.  4167  din  11.12.2017  al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr. 4168 din 11.12.2017 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant, sănătate şi familie,

muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
- procesul-verbal nr. 4163 din 11.12.2017, întocmit în urma consultării salariaţilor conform art. 11 alin. (1) din Legea-

cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
            În temeiul art. 36  alin. (2)  lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a), respectiv art. 45  alin. (2)  lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit.

b) din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 –  (1) Se stabilesc salariile de bază pentru funcţionarii  publici şi  personalul contractual din cadrul
familiei ocupaţionale „Administraţie“,  la  nivelul Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, începând cu drepturile lunii
ianuarie 2018, conform Anexei,  ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)  Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către primarul comunei Gheorghe Doja, cu
respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, referitoare la limitarea sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor şi a altor drepturi.

(3) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar
al comunei Gheorghe Doja, viceprimar comună (până la 3.000 locuitori), exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2)din
Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu încadrarea în cheltuielile
de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Gheorghe Doja.
        Art.2 – (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. a)  din Legea  nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Primarul comunei şi compartimentele contabilitate şi resurse umane vor aduce la îndeplinire  prevederile
prezentei hotărâri.

Art.3 –  Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre,  primarului  comunei  Gheorghe  Doja,
compartimentelor  contabilitate şi resurse umane precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa şi o va aduce la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja şi pe site www.gheorghedojail.ro.
 
                              Primar,
                             Ion Mihai
                                                                                          Avizat pentru legalitate,                    
                                                                                                        Secretar,
                                                                                                     Praf Monica 
Nr. 51
Iniţiată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 11.12.2017

http://www.gheorghedojail.ro/


           
Anexă la  pr. H.C.L. nr. 51 din 11.12.2017

Nr.
crt.

Funcţia Nr. 
posturi

Clasa
Grad 
profesional/Grad

Nivel de 
studii

Coeficient Gradaţia Salariu de bază 
corespunzător 
gradaţiei  0
 –LEI-

Salariu de bază 
corespunzător 
gradaţiei  avute
 –LEI-

VICEPRIMAR 
COMUNĂ GR. III

1 3 5700

A FUNCŢIONARI 
PUBLICI

1 SECRETAR 1 II S 3 - 5700

2 INSPECTOR 6 I / SUPERIOR S 2,19 5 4161 5182

INSPECTOR 0 I / PRINCIPAL S 2,15 0 4085

3 INSPECTOR 1 I / ASISTENT S 2,11 2 4009 4526

4 REFERENT 1 III/SUPERIOR M 1,80 5 3420 4260

B PERSONAL 
CONTRACTUAL

1 CONSILIER 1 IA S 2,19 3 4161 4932

2 GUARD 1 - M/G 1,40 4 2660 3232

3 MUNCITOR 
CALIFICAT 

1 IV Şc. prof. 1,40 5 2660 3313

4 MUNCITOR 
CALIFICAT 

1 IV Şc. prof. 1,40 4 2660 3232

5 PAZNIC 1 - G 1,30 5 2470 3076

6 PAZNIC 1 - G 1,30 3 2470 2928

7 MUNCITOR 
NECALIFICAT

3 II G 1,30 2 2470 2788

Notă:   
1. În salariul  de bază pentru funcţia de conducere de Secretar,  este inclusă gradaţia aferentă tranşei de

vechime în muncă, la nivel maxim.
2. Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia,

beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.
3. Diferenţa dintre coeficienţii de ierarhizare pe verticală  se stabileşte la 0,04, pentru fiecare funcţionari

public  în  funcţie  de nivel  de  studii/clasă/grad profesional,  respectiv  pentru personalul  contractual  în
funcţie de  nivel de studii/grad/treaptă profesională.

                              Primar,
                             Ion Mihai
                                                                                          Avizat pentru legalitate,                    
                                                                                                        Secretar,
                                                                                                     Praf Monica 



                ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA                                                                                        
            Nr.     4165 din 11.12.2017

PROCES- VERBAL
întocmit în urma consultării salariaţilor,

 conform art. 11 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017
 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu drepturile lunii ianuarie 2018

     În conformitate cu:
– prevederile art. 11 alin. (1) şi ale Anexei VIII, cap.I lit. A, pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea-cadru  nr. 153

din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
–

În urma consultării:
– funcţionarilor publici şi a personalului contractual,  din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“,  la

nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

Am procedat  la  analizarea  propunerilor  salariilor  de  bază pentru  funcţionarii  publici  şi  personalul
contractual  din  cadrul  familiei  ocupaţionale  „Administraţie“,  la   nivelul  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul
Ialomiţa,  începând  cu  drepturile  lunii  ianuarie  2018,  astfel  încât nivelul  veniturilor  salariale  a  acestora  să  nu
depăşească  nivelul  indemnizaţiei  lunare  a  funcţiei  de  viceprimar  al  comunei  Gheorghe  Doja,  exclusiv
majorările  prevăzute  la  art.  16  alin.  (2)din  Legea-cadru nr.  153  din  28  iunie  2017  privind  salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri
şi cheltuieli.

Nr.
crt.

Numele şi prenumele Funcţia Semnătura

A FUNCŢIONARI PUBLICI

1 PRAF MONICA SECRETAR

2 DOROBANŢU GILICA INSPECTOR 

3 ION MARILENA INSPECTOR 

4 FRÎNCU CORNELIA INSPECTOR 

5 CÎRSTEA DANIELA-MIHAELA INSPECTOR 

6 MICLEA ODETA INSPECTOR 

7 PRAF GICĂ INSPECTOR 

8 RADU MARIANA-LAURA INSPECTOR 

9 FUEREA-STANCIU CORINA REFERENT 

B PERSONAL CONTRACTUAL

1 GOGOŢ CLEMENTIN CONSILIER 

2 VĂCĂRELU MARIA GUARD 

3 LUPU DANIEL MUNCITOR CALIFICAT 

4 IORDACHE ADRIAN MUNCITOR CALIFICAT  

5 RĂDUŢĂ ALEXANDRU PAZNIC

6 FLOREA  ION PAZNIC

7 BĂLAN EMILIAN MUNCITOR NECALIFICAT

8 BUCUR LUCIAN MUNCITOR NECALIFICAT

9 BĂNICĂ HORINA MUNCITOR NECALIFICAT

Pentru care am încheiat prezentul.
Primar,



     ION MIHAI       
                      ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
            Nr.    4165 din 11.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual

din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“,  la  nivelul Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
începând cu drepturile lunii ianuarie 2018

În conformitate cu:  
- prevederile art. 10-13, 15, 19, 25 şi 37-38 precum şi ale Anexei VIII, cap.I lit. A, pct. III şi cap. II

lit.  A pct. IV din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
                          - prevederile art. 1, alin. (2) lit. a) şi  art. 19  alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
- raportul  comun  nr.  4164 din 11.12.2017 al inspectorilor contabilitate şi resurse-umane,
- procesul-verbal nr. 4163 din 11.12.2017, întocmit în urma consultării salariaţilor conform art. 11 alin. (1) din Legea-

cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
Ţinând seama de necesitatea stabilirii salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul

contractual  din cadrul  familiei  ocupaţionale  „Administraţie“,   la   nivelul  comunei  Gheorghe Doja,  judeţul
Ialomiţa, prin hotărâre a consiliului local, pentru ca abia apoi să se procedeze la  stabilirea salariilor lunare  de
către primar, cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, referitoare la limitarea sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor,
premiilor şi indemnizaţiilor şi a altor drepturi, am procedat la analizarea  propunerilor salariilor de bază pentru
funcţionarii  publici  şi  personalul  contractual  din cadrul  familiei  ocupaţionale  „Administraţie“,   la   nivelul
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, începând cu drepturile lunii ianuarie 2018, astfel încât nivelului
veniturilor  salariale  a  acestora  să  nu  depăşească  nivelul  indemnizaţiei  lunare  a  funcţiei  de  viceprimar  al
Comunei Gheorghe Doja, viceprimar comună (până la 3.000 locuitori), exclusiv majorările prevăzute la art. 16
alin. (2)din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Gheorghe Doja.

Pentru care am încheiat prezenta, cu propunerea de a se adopta o hotărâre, conform proiectului
prezentat.

 Primar,
ION MIHAI



                       ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
               Nr.     4164 din 11.12.2017

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărâre

pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei
ocupaţionale „Administraţie“,  la  nivelul Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 

începând cu drepturile lunii ianuarie 2018

În conformitate cu:  
- prevederile art. 10-13, 15, 19, 25 şi 37-38 precum şi ale Anexei VIII, cap.I lit. A, pct. III şi cap. II

lit.  A pct. IV din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
                          - prevederile art. 1, alin. (2) lit. a) şi  art. 19  alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                            Examinând:
                          - procesul-verbal nr. 2450 din 19.07.2017, întocmit în urma consultării salariaţilor conform art.
11 alin.  (1)  din  Legea-cadru  nr.  153 din  28  iunie  2017 privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri
publice,

Ţinând seama de necesitatea stabilirii salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual  din cadrul  familiei  ocupaţionale  „Administraţie“,   la   nivelul  comunei  Gheorghe Doja,  judeţul
Ialomiţa, începând cu drepturile lunii ianuarie 2018, prin hotărâre a consiliului local, pentru ca abia apoi să se
procedeze la   stabilirea salariilor lunare  de către primar, în calitatea sa de ordonator principal de credite, cu
respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit
din  fonduri  publice,  referitoare  la  limitarea  sporurilor,  compensaţiilor,  adaosurilor,  primelor,  premiilor  şi
indemnizaţiilor şi a altor drepturi, am procedat la întocmirea   propunerilor salariilor de bază pentru funcţionarii
publici  şi  personalul  contractual  din  cadrul  familiei  ocupaţionale  „Administraţie“,   la   nivelul  Comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, astfel încât nivelului veniturilor salariale a acestora să nu depăşească nivelul
indemnizaţiei  lunare  a  funcţiei  de  viceprimar  al  comunei  Gheorghe  Doja,  viceprimar  comună  (până  la  3.000
locuitori),   exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2)din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul
de venituri şi cheltuieli al comunei Gheorghe Doja.

Propunem adoptarea unei hotărâri conform datelor prezentate în anexă.

           Inspector contabilitate,                                      Inspector resurse umane,                       
Dorobanţu Gilica                                              Cîrstea Daniela Mihaela 



                               JUDEŢUL IALOMIŢA
    CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
        Comisia  pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
    amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism

                      Nr.     4167 din 11.12.2017

RAPORT         
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii

publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“, 
 la  nivelul Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, începând cu drepturile lunii ianuarie 2018

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţia mediului şi turism,

În conformitate cu:  
- prevederile art. 10-13, 15, 19, 25 şi 37-38 precum şi ale Anexei VIII, cap.I lit. A, pct. III şi cap. II

lit.  A pct. IV din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
                          - prevederile art. 1, alin. (2) lit. a) şi  art. 19  alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  4165 din 11.12.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul  comun  nr.  4164 din 11.12.2017 al inspectorilor contabilitate şi resurse-umane,
- procesul-verbal nr. 4163 din 11.12.2017, întocmit în urma consultării salariaţilor conform art.

11 alin.  (1)  din  Legea-cadru  nr.  153 din  28  iunie  2017 privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri
publice,

- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul art.45 alin. (2) lit.a), art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4)

lit.  a)  şi  art.  115  alin.  (1)  lit.  b)  din  Legea   administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  să  se  adopte  hotărârea   privind  stabilirea  salariilor  de  bază  pentru
funcţionarii  publici  şi  personalul  contractual  din cadrul  familiei  ocupaţionale  „Administraţie“,   la   nivelul
Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, începând cu drepturile lunii ianuarie 2018, conform proiectului de
hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,



                                       JUDETUL IALOMITA
          CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
                                 Comisia   juridică şi de disciplină,

                            Nr.   4166 din 11.12.2017

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii

publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“, 
 la  nivelul Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, începând cu drepturile lunii ianuarie 2018

Comisia juridică şi de disciplină,
În conformitate cu:  
- prevederile art. 10-13, 15, 19, 25 şi 37-38 precum şi ale Anexei VIII, cap.I lit. A, pct. III şi cap. II

lit.  A pct. IV din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
                          - prevederile art. 1, alin. (2) lit. a) şi  art. 19  alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  4165 din 11.12.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul  comun  nr.  4164 din 11.12.2017 al inspectorilor contabilitate şi resurse-umane,
- procesul-verbal nr. 4163 din 11.12.2017, întocmit în urma consultării salariaţilor conform art.

11 alin.  (1)  din  Legea-cadru  nr.  153 din  28  iunie  2017 privind  salarizarea  personalului  plătit  din fonduri
publice,

- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul art.45 alin. (2) lit.a), art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4)

lit.  a)  şi  art.  115  alin.  (1)  lit.  b)  din  Legea   administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  să  se  adopte  hotărârea   privind  stabilirea  salariilor  de  bază  pentru
funcţionarii  publici  şi  personalul  contractual  din cadrul  familiei  ocupaţionale  „Administraţie“,   la   nivelul
Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, începând cu drepturile lunii ianuarie 2018, conform proiectului de
hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia juridică şi de disciplină,



                                 JUDEŢUL IALOMIŢA
    CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate
          şi familie,  muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,

                     Nr.      4168 din 11.12.2017

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii

publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“,
  la  nivelul Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, începând cu drepturile lunii ianuarie 2018

Comisia   pentru  activităţi  social-culturale,  culte,  învăţământ  ,  sănătate  şi  familie,   muncă  şi
protecţie socială, protecţia copilului,

În conformitate cu:  
- prevederile art. 10-13, 15, 19, 25 şi 37-38 precum şi ale Anexei VIII, cap.I lit. A, pct. III şi cap. II

lit.  A pct. IV din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
                           - prevederile art. 1, alin. (2) lit. a) şi  art. 19  alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  4165 din 11.12.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul  comun  nr.  4164 din 11.12.2017 al inspectorilor contabilitate şi resurse-umane,
- procesul-verbal nr. 4163 din 11.12.2017, întocmit în urma consultării salariaţilor conform art.

11 alin.  (1)  din  Legea-cadru  nr.  153 din  28  iunie  2017 privind  salarizarea  personalului  plătit  din fonduri
publice,

- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul art.45 alin. (2) lit.a), art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4)

lit.  a)  şi  art.  115  alin.  (1)  lit.  b)  din  Legea   administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  să  se  adopte  hotărârea   privind  stabilirea  salariilor  de  bază  pentru
funcţionarii  publici  şi  personalul  contractual  din cadrul  familiei  ocupaţionale  „Administraţie“,   la   nivelul
Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, începând cu drepturile lunii ianuarie 2018, conform proiectului de
hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate
          şi familie,  muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,


