
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
Privind: stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Lieşti, judeţul Galaţi 

 

             Inițiator: Boț Iulian, primarul comunei Liești, județul Galați; 

             Nr. si data depuneri proiectului de hotărâre :                                 

 Consiliul Local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședința  ordinară in data de 

28.07.2017; 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind reorganizarea activității Unității Administrativ 

Teritoriale Liești, județul Galați;  

Având în vedere: 

- expunerea de motive a inițiatorului înregistrata la nr.___________________; 

- raportul de specialitate comun  întocmit de Compartimentele  resurse umane , salarizare și 

28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;  

- avizul comisiei de specialitate ; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (9) și  art.45 alin.(1) şi alin. (2), lit. a) din Legea 

nr.215/2001, privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art. 1 - Se aprobă salariului de bază lunar pentru personalul plătit din fonduri publice din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lieşti, judeţul Galaţi, Anexei nr.  I,  parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

   Art. 2 - Se aprobă coeficienţii minimi de ierarhizare pentru categoriile de salariaţii  care sunt în 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lieşti, jud. Galaţi, conform Anexei nr.  II,  

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3 - Salariul de bază se stabileşte prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi conform Anexei II 

cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare. 

Art. 4 - Indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali ai comunei Lieşti pentru 

participarea la numărul maxim de şedinţe este de 10% din indemnizaţia lunară a primarului, prin 

derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017- 31 decembrie 2021. 

 Art. 5 - Începând   cu   data    prezentei    hotărâri    își  încetează  aplicabilitatea orice  alte 

prevederi  contrare. 

 Art. 6 - Prezentul proiect de hotărâre se transmite Instituţiei Prefectului Galaţi pentru avizare. 
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Serviciul financiar - contabil din cadrul Primăriei Liești înregistrat la nr. …………………..; 

-  mandatarea  nr._____/_______.07.2017 a Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici;  

-  procesul verbal de negociere  nr.____________din______________2017; 

- prevederile art. 11, art. 13, alin. (1) şi art. 38, alin. 2, lit. b)  din  LEGEA-CADRU nr. 153 din 



 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.  (9) „Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii 

stabilite prin lege.” 

În Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie a fost publicată Legea-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, act care a intrat în vigoare la data de 1 iulie 2017 și 

care abrogă, printre altele, Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice. 

Potrivit art. 11, alin. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice „pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale 

"Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile 

publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a 

consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma 

consultării  organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor 

salariaţilor. 

La art. 11 alin.  (4) se specifică că nivelul veniturilor salariale se stabileşte fără a depăşi nivelul 

indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în 

bugetele de venituri şi cheltuieli. 

In urma analizei  propunerilor făcute de reprezentanții mandatați ai sindicatului salariaților 

/funcționarilor publici și a negocierilor purtate cu primarul comunei Liești s-a întocmit  Procesul verbal 

de negociere  cu nr. ____________/_____________2017. 

Având în vedere necesitatea stabilirii noilor  salarii pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei Lieşti începând cu data de 1 iulie 2017 , în respectarea  prevederilor noi legi a salarizării,  

propun ca salariile de bază şi indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică să se 

stabilească prin înmulţirea coeficienţilor minimi de ierarhizare prevăzuţi în Anexa II la prezentul 

proiect de hotărâre, cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare. 

De asemenea, indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali ai comunei Lieşti pentru 

participarea la numărul maxim de şedinţe propun a fi de 10% din indemnizaţia lunară a primarului, 

prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017- 31 decembrie 2021. 

Având în vedere cele mai sus expuse, supun spre aprobarea dumneavoastră prezentul proiect de 

hotărâre, pe care îl consider legal şi oportun. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

  

În Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie a fost publicată Legea-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, act care a intrat în vigoare la data de 1 iulie 2017 și 

care abrogă, printre altele, Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice. 

Potrivit art. 11, alin. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice „pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale 

"Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile 

publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a 

consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma 

consultării  organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor 

salariaţilor. 

Legiuitorul  a prevăzut pentru salariaţii din cadrul administraţiei publice locale doar 

nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice (anexa nr. VIII cap. I lit. A secţiunea III şi cap. II lit. A 

secţiunea  IV.), iar pentru funcţiile de demnitate publică, conf. Art. 13, alin. 1) indemnizaţiile lunare se 

determină prin înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată în vigoare, respectiv 1450 lei pentru data de 01 iulie 2017.  

Conform anexei IX avem următoarea situaţie: 

Primar comună (cu 10.001 până la 20.000 locuitori) 5,50 7975 
1
 

Viceprimar comună (cu 10.001 până la 20.000 locuitori) 4,50 6525 ¹ 

 

Conform art. 11 alin. (4) nivelul veniturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Lieşti se stabileşte prin hotărâre a consiliului local fără a depăşi 

nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate 

în bugetele de venituri şi cheltuieli, respectiv 6525 lei salariul bază lunar. 

În acest sens, s-a întocmit Anexa nr. II, privind stabilirea coeficienţilor minimi de ierarhizare 

pentru categoriile de salariaţii  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lieşti, jud. 

Galaţi, ierarhizare care respectă art. 6 din legea 153/2017 privind stabilirea principiilor sistemului de 

salarizare: 

„Art. 6: Principii 

Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii: 

a) principiul legalităţii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc prin norme 

juridice de forţa legii, cu excepţia hotărârilor prevăzute la art. 11 alin. (1), conform principiilor 

enunţate de art. 120 din Constituţia României, republicată, dar cu încadrare între limitele minime şi 

maxime prevăzute prin prezenta lege; 

b) principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare şi instituirii 

unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeaşi activitate şi 

are aceeaşi vechime în muncă şi în funcţie; 

                                                           
1
 Coeficientul de ierarhizare 1,00 este 1450, salariul minim pe economie pentru anul 2017 
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c) principiul egalităţii, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare 

egală; 

d) principiul importanţei sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul 

bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activităţii şi nivelul 

studiilor; 

e) principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, în contextul recunoaşterii şi 

recompensării performanţelor profesionale obţinute, pe baza criteriilor stabilite potrivit legii şi 

regulamentelor proprii; 

f) principiul ierarhizării, pe verticală, cât şi pe orizontală, în cadrul aceluiaşi domeniu, în 

funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate; 

g) principiul transparenţei mecanismului de  stabilire  a  drepturilor salariale, în sensul 

asigurării predictibilităţii salariale  pentru personalul din sectorul bugetar; 

h) principiul sustenabilităţii financiare, în sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru 

personalul bugetar, astfel încât să se asigure respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal ale 

bugetului general consolidat, stabilite în condiţiile legii; 

i) principiul publicităţii în sensul transparenţei veniturilor de natură salarială, precum şi a 

altor drepturi în bani şi/sau în natură pentru toate funcţiile din sectorul bugetar.” 

… coroborat cu art. 10, alin. 4, privind stabilirea tranşelor de vechime în muncă care constituie 

coeficienţii de ierarhizare pe orizontală a sistemului de salarizare: 

„(4) Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi 

cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii 

condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele: 

a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut 

în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază; 

b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu 

cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut 

cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază 

avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază; 

e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota 

procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.” 

Astfel, am considerat că nu este normal să se diminueze salariile în plată minime la nivelul 

instituţiei noastre şi s-a plecat de la coeficientul de ierarhizare 1,20, respectiv 1740 lei, ajungându-se 

la un coeficient de 4,40  pentru funcţia de conducere cea mai înaltă (secretar UAT Lieşti), cu 

respectarea ierarhiei funcţiilor stabilite la anexa nr. VIII cap. I lit. A secţiunea III şi cap. II lit. A 

secţiunea  IV din Legea 153/2017. 

Conform Anexei II avem următoarea propunere privind coeficienţii minimi pentru următoarele 

categorii de salariaţi care se regăsesc în statul de funcţii de la nivelul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Lieşti, la nivelul gradaţiei 0:  

a) muncitori 

1. Muncitori necalificaţi  - studii generale = 1,20 

2. Muncitori calificaţi – studii medii/generale = 1,25 

b) personal contractual încadrat în funcții pentru care condiția de pregătire este: 

1. liceala = 1,60 

c) funcționari publici încadrați în funcții pentru care condiția de pregătire este: 

1. Liceala, cu diplomă de bacalaureat = 1,65 

d) personal contractual încadrat pe funcții pentru care condiția de pregătire este cea de: 

- studii superioare = 1,80 

e) funcționari publici încadrați pe funcții pentru care condiția de pregătire este cea de: 

- studii superioare = 2,00 

f) personal de conducere încadrat pe funcții pentru care condiţia de pregătire este cea de
2
: 

- studii superioare și master = 3,90 

g) personal de conducere secretar comuna  – 4,40 

                                                           
2 În salariul de bază pentru funcţiile de conducere este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă la 

nivel maxim. 
 



 

 

 

Conform Anexei II avem următoarea propunere privind coeficienţii minimi ierarhizare pe 

verticală a sistemului de salarizare corespunzător gradelor pentru funcţiile publice de execuţie/ 

treptelor pentru funcţii contractuale de execuţiei/ funcţii contractuale calificate/necalificate,  care se 

regăsesc în statul de funcţii de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Lieşti, la 

nivelul gradaţiei 0: 

COEFICIENŢII  IERARHIZARE  PE  VERTICALĂ: 

Superior/ IA /I – 0,65                   

Principal/ I /II – 0,45                  

Asistent/ II /III - 0,25                   

Debutant/ debutant/  IV – 0                     

La stabilirea salariilor de bază a personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Lieşti s-a negociat cu reprezentanţii Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici (conform 

mandatării nr. 2172/07.07.2017). În urma consultărilor s-a stabilit forma prezentată în Anexele I şi II, 

care fac parte din proiectul de hotărâre propus spre aprobare. 

Totodată, precizăm că, la propunerea salariilor de bază s-a avut în vedere încadrarea în 

cheltuielile de personal aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, precum și 

sustenabilitatea în exercițiile financiare următoare. 

Modificările propuse se realizează în condiții de echilibru bugetar și ținând cont că la data 

prezentei, veniturile previzionate pe semestrul I si II sunt realizate în  procent de 95,15% iar 

cheltuielile în procent de 59,60%. 

Analizând contul de execuție al secțiunii de funcționare din perioada 2013-2016, rezultă că 

fiecare an s-a încheiat cu excedent, după cum urmează: 

-  Excedent la 31.12.2013 –   440,63 mii lei; 

-  Excedent la 31.12.2014 –   722,75 mii lei; 

-  Excedent la 31.12.2015 –   784,99 mii lei; 

-  Excedent la 31.12.2016 – 2.097,61 mii lei. 

Având în vedere cele prezentate mai sus și prevederile art. 49 , alin. 9 din Legea 273/2016 

privind finanţele publice locale, pentru anul 2018 va fi necesară o majorare  a cheltuielilor de personal 

de aproximativ 10,80%, față de totalul cheltuielilor de personal aprobate în bugetul de venituri și 

cheltuieli pe anul curent. 

Confirmăm necesitatea, oportunitatea și legalitatea  proiectului de hotărâre privind stabilirea 

salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Lieşti, judeţul Galaţi, și propunem aprobarea sa în ședința Consiliului Local.  

Întocmit: 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

Consilier, grad profesional superior 

Laura Marilena Dumanovschi ……………………………… 

 

SERVICIUL FINANCIAR – CONTABIL, 

Șef serviciu, 

Pleșcan Nicoleta.............................................. 

 

COMPARTIMENT CONTABILITATE – SALARIZARE 

Inspector, grad profesional superior 

Zamfir Stănica ……………………………… 

 

Avizat legalitate: 

Consilier juridic, grad profesional asistent 

Munteanu Alina Anişoara …………………………… 

                          Mandatari SNFP: 

    NECULA ADRIAN …………………… 

                                                                DUMANOVSCHI LAURA……………………. 

 



Anexa I la HCL nr. …………………. privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Lieşti, judeţul Galaţi

I. FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE:
Primar comună (cu 10.001 până la 20.000 locuitori) 5,50 7975
Viceprimar comună (cu 10.001 până la 20.000 locuitori) 4,50 6525

II. NOMENCLATORUL ŞI IERARHIA FUNCŢIILOR PUBLICE DIN APARATUL PROPRIU AL PRIMARULUI COMUNEI
LIEŞTI

a) Funcţii publice de conducere
Nr.
Crt.

Funcţia publică
de conducere

Nivelul
studiil
or

Coefi-
cient

Salariu
de bază

Observații

1. Secretar al unităţii administrativ-
teritoriale

S 4,40 6380* Populația UAT =
10.973 loc.

2. Şef serviciu, arhitect şef la nivel oraş S 3,90 5655*
* NOTĂ: Salariile de bază prevăzute în tabel cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcţii publice generale de execuţie
Nr.
Crt.

Funcţia publică
generală de
execuţie

Nivelul
studiilor

Gradul
Profesional

Gradația de vechime

0 coef 1 coef 2 coef. 3 coef 4 coef 5 coef
1 Auditor S superior 3843 2,65 4131 2.85 4338 2.99 4555 3.14 4669 3.22 4786 3.30

S principal 3553 2,45 3819 2.63 4010 2.77 4211 2.90 4316 2.98 4424 3.05
S asistent 3263 2,25 3508 2.42 3683 2.54 3868 2.67 3964 2.73 4063 2.80
S debutant 2900 2,00 3118 2.15 3273 2.25 3437 2.37 3523 2.43 3611 2.49

2 Consilier,
consilier juridic,
expert, inspector

S superior 3843 2,65 4131 2.85 4338 2.99 4555 3.14 4669 3.22 4786 3.30
S principal 3553 2,45 3819 2.63 4010 2.77 4211 2.90 4316 2.98 4424 3.05
S asistent 3263 2,25 3508 2.42 3683 2.54 3868 2.67 3964 2.73 4063 2.80
S debutant 2900 2,00 3118 2.15 3273 2.25 3437 2.37 3523 2.43 3611 2.49

3 Referent M superior 3335 2,30 3585 2.47 3764 2.60 3953 2.73 4051 2.79 4153 2.86
M principal 3045 2,10 3273 2.25 3437 2.37 3608 2.49 3698 2.55 3791 2.61
M asistent 2755 1,90 2962 2.04 3110 2.14 3266 2.25 3347 2.31 3431 2.37
M debutant 2393 1,65 2572 1.77 2701 1.86 2836 1.96 2907 2.00 2980 2.06



III. NOMENCLATORUL ŞI IERARHIA FUNCŢIILOR CONTRACTUALE  DIN APARATUL PROPRIU AL PRIMARULUI
COMUNEI LIEŞTI

Funcţii contractuale de execuţie pe grade şi trepte profesionale:

Nr.
Crt.

Funcţia contractuală
de execuţie

Nivelul
studiilor

Gradul
sau
Treapta

Gradația de vechime

0 coef 1 coef 2 coef. 3 coef 4 coef 5 coef
Consilier*, referent
de specialitate,
inspector casier

S IA 3553 2,45 3819 2.63 4010 2.77 4211 2.90 4316 2.98 4424 3.05
S I 3263 2,25 3508 2.42 3683 2.54 3868 2.67 3964 2.73 4063 2.80
S II 2973 2,05 3196 2.20 3356 2.31 3524 2.43 3612 2.49 3702 2.55
S deb 2610 1,80 2806 1.94 2946 2.03 3093 2.13 3171 2.19 3250 2.24

Referent, inspector,
referent casier

M IA 3263 2,25 3508 2.42 3683 2.54 3868 2.67 3964 2.73 4063 2.80
M I 2973 2,05 3196 2.20 3356 2.31 3524 2.43 3612 2.49 3702 2.55
M II 2683 1,85 2884 1.99 3028 2.09 3180 2.19 3259 2.25 3340 2.30
M deb 2320 1,60 2494 1.72 2619 1.81 2750 1.90 2887 1.99 2959 2.04

Administrator M I 2973 2,05 3196 2.20 3356 2.31 3524 2.43 3612 2.49 3702 2.55
M II 2683 1,85 2884 1.99 3028 2.09 3180 2.19 3259 2.25 3340 2.30

Casier M  /  G 2465 1,70 2650 1.82 2782 1.92 2921 2.01 2994 2.06 3069 2.12
deb 2175 1,50 2338 1.61 2455 1.69 2578 1.78 2642 1.82 2708 1.87

Îngrijitor M  /  G 2248 1,55 2417 1.67 2537 1.75 2664 1.84 2731 1.88 2799 1.93
deb 1740 1,20 1871 1.29 1964 1.35 2062 1.42 2114 1.46 2166 1.49

Șofer M  /  G I 2755 1,90 2962 2.04 3110 2.14 3266 2.25 3347 2.31 3430 2.37
II 2465 1,70 2650 1.82 2782 1.92 2921 2.01 2994 2.06 3069 2.12

Muncitor calificat M  /  G I 2755 1,90 2962 2.04 3110 2.14 3266 2.25 3347 2.31 3430 2.37
II 2465 1,70 2650 1.82 2782 1.92 2921 2.01 2994 2.06 3069 2.12
III 2175 1,50 2338 1.61 2455 1.69 2578 1.78 2642 1.82 2708 1.87
IV 1813 1,25 1949 1.34 2046 1.41 2148 1.48 2202 1.52 2258 1.56

Muncitor necalificat M  /  G I 2248 1,55 2417 1.67 2537 1.75 2664 1.84 2731 1.88 2799 1.93
II fără
sporuri

1740 1,20 1871 1.29 1964 1.35 2062 1.42 2114 1.46 2166 1.49

* NOTĂ: Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului studiilor se utilizează şi pentru salarizarea
funcţiilor de la cabinetul primarului comunei.



Anexa II la HCL nr. ……………………

Coeficienţii minimi de ierarhizare pentru categoriile de salariaţii  din  cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Lieşti, jud. Galaţi.

Art. 1 Salariile prevăzute în grilă de la Anexa I al HCL nr ………………. reprezintă salariul de bază fără
sporuri pentru salariaţii din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Lieşti, judeţul Galaţi.

Art. 2 Coeficientul de ierarhizare 1,00 este 1450, salariul minim pe economie pentru anul 2017.
Art. 3 Se stabilesc următorii coeficienţii minimi pentru categoriile de salariaţi care se regăsesc în statul de

funcţii de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Lieşti, judeţul Galaţi, la nivelul gradaţiei 0:
a) muncitori
1. Muncitori necalificaţi - studii generale = 1,20
2. Muncitori calificaţi – studii medii/generale = 1,25
b) personal contractual încadrat în funcții pentru care condiția de pregătire este:
1. liceala = 1,60
c) funcționari publici încadrați în funcții pentru care condiția de pregătire este:
1. Liceala, cu diplomă de bacalaureat = 1,65
d) personal contractual încadrat pe funcții pentru care condiția de pregătire este cea de:
- studii superioare = 1,80
e) funcționari publici încadrați pe funcții pentru care condiția de pregătire este cea de:
- studii superioare = 2,00
f) personal de conducere încadrat pe funcții pentru care condiţia de pregătire este cea de1:
- studii superioare și master = 3,90
g) personal de conducere - secretar comuna¹ – 4,40
Art. 4 Se stabilesc următoarele tranşe de vechime în muncă care constituie coeficienţii de ierarhizare pe

orizontală a sistemului de salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lieşti, judeţul
Galaţi :

a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în
anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;

b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota
procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota
procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota
procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;

e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota
procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.”

Art. 5 Gradaţia obţinută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au
împlinit condiţiile de acordare.

Art. 6 Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor
prevăzute la art. 4, corespunzător gradaţiei deţinute.

Art. 7 Se stabilesc următorii coeficienţii minimi de ierarhizare pe verticală a sistemului de salarizare
corespunzător gradelor pentru funcţiile publice de execuţie/ treptelor pentru funcţii contractuale de execuţiei/
funcţii contractuale calificate/necalificate,  care se regăsesc în statul de funcţii de la nivelul aparatului de
specialitate al primarului comunei Lieşti, la nivelul gradaţiei 0:

Coeficienţii de
ierarhizare

Grade funcţii
publice execuţiei

Trepte funcţii
contractuale de execuţie

Funcţii contractuale  de
execuţie

calificate/necalificate
0,65 superior IA I
0,45 principal I II
0,25 asistent II III

0 debutant debutant IV

1 În salariul de bază pentru funcţiile de conducere este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă la
nivel maxim.
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