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H O T Ă R Â R E A  
N r .  7  d i n  1 4 . 0 2 . 2 0 1 8

Privind: stabilirea salariului de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lieşti, pentru funcţionarii publici 

din cadru! Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Lieşti, 
precum şi a indemnizaţiei aleşilor locali

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti, judeţul Galaţi;
Nr. si data depunerii proiectului de hotărâre : 976/G/05.02.2018

Consiliul Local al comunei Lieşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară in data de 
14.02.2018;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind reorganizarea activităţii Unităţii Administrativ 
Teritoriale Lieşti, judeţul Galaţi;

Având în vedere:
- expunerea de motive a iniţiatorului înregistrată cu nr. 976/G/05.02.2018;
- raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei 

Lieşti înregistrat la nr. 977/G/05.02.2018;
- prevederile art. 1 1, art. 13, alin. (1) şi art. 38, alin. 2, lit. b) din LEGEA-CADRU nr. 153 din 

28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- avizul comisiei de specialitate ;
în temeiul prevederilor art. 36, alin. (9) şi art.45 alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 -  Se stabilesc salariile de bază şi coeficienţii de ierarhizare pentru funcţionarii 
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Lieşti, precum şi pentru funcţionarii publici din cadrul Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă 
a Persoanelor Lieşti, fără personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al 
comunei Lieşti, conform anexelor I şi II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 -  Se stabileşte numărul maxim de posturi care se finanţează în anul 2018 pentru 
Primăria comunei Lieşti şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Lieşti, 
conform Anexei III, care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 3 - La emiterea dispoziţiilor de stabilire a salariilor de bază, conform anexelor la prezenta 
hotărâre de consiliu, se va cuprinde o majorare cu 10% pentru personalul care exercita activitatea de
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control financiar preventiv, conform art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4 - Indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali ai comunei Lieşti pentru 
participarea la numărul maxim de două şedinţe, din care o şedinţă de plen şi una pe comisii, 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, până la data de 31 
decembrie 2021.

Art. 5 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, se însărcinează 
Primarul comunei Lieşti, prin Serviciul Financiar - Contabil şi Compartimentul Resurse Umane din 
aparatul de specialitate, prin emiterea de dispoziţii individuale de reîncadrare a funcţionarilor publici şi 
personalului contractual, prin stabilirea salariului de bază şi a salariului lunar, în condiţiile legi.

Art. 6 - Prezenta hotărâre de consiliul local se completează cu prevederile LEGII-CADRU nr. 
153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată, precum şi 
cu celelalte acte normative din domeniul salarizării personalului bugetar.

Art. 7 - începând cu data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea orice alte prevederi 
contrare.

Art. 8 - Prezenta hotărâre se afişează pe site-ul Primăriei comunei Lieşti şi se comunică, în 
condiţiile legii, Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi, Serviciului Financiar - Contabil şi 
Compartimentului Resurse Umane, prin grija secretarului comunei Lieşti.



Anexa I la HCL nrtâfMţJ&hsMh
I. FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE:

Primar comună (cu 10.001 până la 20.000 locuitori) 5,50 10450
Viceprimar comună (cu 10.001 până la 20.000 locuitori) 4,50 8550

II. NOMENCLATORUL ŞI IERARHIA FUNCŢIILOR PUBLICE 
a) Funcţii publice de conducere___________________________

Nr. Funcţia publică Nivelul Coefi- Salariu
Crt. de conducere studiilo

r
cient de bază

1. Secretar al unităţii administrativ-teritoriale S 4,40 8360*
2. Şef serviciu, arhitect şefia nivel oraş s 3,90 7410*

*  NOTA: 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
studiilo
r

Gradul
Profesional

Salariul de 
bază

Gradaţia 0

Coeficient

1 Auditor S superior 4562 2,40
S principal 4216 2,22
s asistent 3857 2,03
s debutant 3515 1,85

2 Consilier, consilier juridic, 
expert, inspector

s superior 4562 2,40
s principal 4216 2,22
s asistent 3857 2,03
s debutant 3515 1,85

3 Referent M superior 3363 1,77
M principal 3249 1,71
M asistent 3220 1,69
M debutant .3059 1,61

III. NOMENCLATORUL ŞI IERARHIA FUNCŢIILOR CONTRACTUALE 
Funcţii contractuale de execuţie pe grade şi trepte profesionale: ______

Nr.
Crt.

Funcţia contractuală 
de execuţie

Nivelul
studiilor

Gradul
sau
Treapta

Salariul de 
bază

Gradaţia 0

Coeficient

1. Consilier*, referent de specialitate, 
inspector casier

S IA 3857 2,03
S I 3705 1,95
s II 3515 1,85
s deb 3230 1,70

2. Referent, inspector, referent casier M IA 3268 1,72
M I 3220 1,69
M II 3059 1,61
M deb 2983 1,57

3. Administrator M I 3230 1,70
M II 2850 1,50

4. Casier, Curier M / G 2850 1,50
deb 2470 1,30

5. îngrijitor M / G 2470 1,30

deb 2280 1,20

6. Şofer M / G 1 3059 1,61
II 2850 1,50

Muncitor calificat M / G I 2983 1,57
II 2470 1,30
III 2280 1,20
IV 2090 1,10

Muncitor necalificat M / G I 2470 1,30

II fără 
sporuri

2014 1,06

*  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.



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

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Lieşti

Anexa II la HCL nr. ($> :. fţj? / <?

Art. 1
(1) Salariile prevăzute în grilele de la Anexa I la prezenta hotărâre de consiliul local reprezintă 

salariul de bază, fără sporuri, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Lieşti, precum şi pentru funcţionarii publici din 
cadrul Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Lieşti.

(2) Salariile de bază menţionate la alin. (1) se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi în 
prezenta anexă cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.

Art. 2 Coeficientul de ierarhizare 1,00 este 1900, salariul minim pe economie pentru anul 2018.
Art. 3 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

a) muncitori
1. Muncitori necalificaţi - studii generale = 1,06
2. Muncitori calificaţi -  studii medii/generale = 1,10
b) personal contractual încadrat în funcţii pentru care condiţia de pregătire este:
1. liceala = 1,50
c) funcţionari publici încadraţi în funcţii pentru care condiţia de pregătire este:
1. Liceala, cu diplomă de bacalaureat = 1,61
d) personal contractual încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este cea de:
- studii superioare = 1,70
e) funcţionari publici încadraţi pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este cea de:
- studii superioare = 1,85
f)  personal de conducere încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este cea de1:
- studii superioare şi master = 3,90
g) personal de conducere - secretar comuna' -  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.

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



) )

Anexa III Ia HCL nr. tiJ f.$ L sQ L 4 £ p cP

Posturile care se finanţează din fonduri publice, în anul 2018, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Lieşti, 

precum şi pentru funcţionarii publici din cadrul Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Lieşti

1 AVĂDANEI
VASILE secretar I II S

COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ, RELAŢII CU PUBLICUL, ARHIVĂ

2 OLARU
COSTINA referent Iii asistent M

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABIL

3 PLEŞCAN
NICOLETA

şef
serviciu S

COMPARTIMENT CONTABILITATE-SALARIZARE

4 POPA AURA consilier I debutant S

5
HODOROGEA
MIOARA
MARINELA

inspector I superior S

6 ZAMFIR
STĂNICA inspector I superior S

7 MITU LUCICA 
MĂNDIŢA inspector I principal S

COMPARTIMENT IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

8 SOLTAN
TEODORA referent III principal M



) )

8 ENACHE
TUDOSIA curier G

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

10
DUMANOVSCHI
MARILENA
LAURA

consilier I superior S

COMPARTIMENTUL JURIDIC

11
LUPEA
ANIŞOARA
ALINA

consilier
juridic I asistent S

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE - PROIECTE DEZVOLTARE

12 NECULA
ADRIAN consilier I superior S

COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ

13 BUJOR IONICA inspector I asistent S

14 BLĂNARU
VALERICA inspector I superior S

15 MATEI
MARICICA inspector I superior S

COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL

16 MIHALACHE
MARICELA inspector I superior S

17 CHIRIAC
ECATERINA inspector I superior s

18 LUPOAIE GABI 
FLORENTINA referent III asistent M



) )

19
PLESCAN
VIORICA
FĂNUŢA

referent II M

COMPARTIMENT AUTORIZĂRI, URBANISM, EVIDENTA FUNCIARA SI PATRIMONIU

20 GAŢU ION inspector I principal S

COMPARTIMENTUL CULTURĂ

21 NEACŞU IONICA referent II M

22 SUSANU
TUDOREL

referent de 
specialitate I S

COMPARTIMENTUL GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

23 PELIN DUMITRU muncitor
calificat I G

24 MĂRCUŢĂ
MIHAI

muncitor
calificat III G

25 TEMPORAR VACANT îngrijitor G

26 TUDOSE
IAMANDI

muncitor
calificat I G

27 PETICĂ FĂNEL muncitor
calificat IV G

28 ZAMFIR IONEL muncitor
necalificat I G

29 ZAMFIR
CRISTINA îngrijitor G

30 CĂLIN NIŢU muncitor
calificat IV G

31 POPA COSTICĂ muncitor
necalificat I G



PURICE IONEL muncitor
necalificat

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE SALUBRIZARE (LA NIVEL DE BIROU)

33 PANAITE 
DO INEL şofer II G

34 DĂNĂILĂ GELU muncitor
necalificat I G

35 DOLEA ION muncitor
necalificat I G

36 GROSU NELU muncitor
necalificat I G

37
COMAN
IORDACHE
IONUŢ

muncitor
necalificat I G

COMPARTIMENTUL SITUAŢII DE URGENŢĂ

38 BĂNICĂ PETRUŢ inspector asistent M
39 SAVA ALEC şofer I G
40 HAHUI IONEL şofer I G
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR (Ia nivel de compartiment)
COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

1 BORŞAN IONICA Inspector I superior S

COMPARTIMENT EVIDENŢA PERSOANELOR

2
BULGARU
CRISTINA
ADRIANA

Inspector I asistent S

3 GEMINE
MARICICA Inspector 1 principal S


