
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 Nr. 15 Din 06.01.2020 

Privind: stabilirea  salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al Primarului comunei Liești, 

judeţul Galaţi, si serviciile publice fara personalitate juridica din subordinea Consiliului Local al 

Comunei Liești, judeţul Galaţi, precum şi stabilirea nivelului  indemnizației de ședință a aleșilor  

locali   

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

             Nr. si data depunerii proiectului de hotărâre :           15/06.01.2020                      

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

09.01.2020; 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a inițiatorului înregistrată cu nr. 15/06.01.2020; 

- raportul de specialitate comun, întocmit de Serviciul Financiar - Contabil și Compartimentul 

Resurse Umane din cadrul Primăriei Liești și înregistrat la nr. 17/06.01.2020; 

- H.C.L. nr.  7   din 14.02.2018     privind stabilirea  salariului de bază pentru funcționarii  publici  

și personalul   contractual   din   cadrul   aparatului   de   specialitate   al   primarului   comunei Liești,   

pentru funcționarii publici din cadrul Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a  Persoanelor Liești, 

precum şi a indemnizației aleșilor locali; 

- HCL nr. 29/ 28.06.2018 privind modificarea  si completarea  HCL 7/14.02.2018 privind 

stabilirea salariului de bază pentru funcţionarii  publici  şi personalul   contractual   din   cadrul   aparatului   

de   specialitate   al   primarului   comunei Lieşti,   pentru funcţionarii publici din cadrul Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidență a  Persoanelor Liești, precum şi a indemnizaţiei aleşilor locali; 

- HCL nr. 46/ 28.11.2019 privind modificarea  si completarea  HCL 7/14.02.2018 privind 

stabilirea salariului de bază pentru funcţionarii  publici  şi personalul   contractual   din   cadrul   aparatului   

de   specialitate   al   primarului   comunei Lieşti,   pentru funcţionarii publici din cadrul Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidență a  Persoanelor Liești, precum şi a indemnizaţiei aleşilor locali; 

- prevederile art. 1 al H.G.  nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat 

în plată; 

- prevederile art. 11, 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 ; 

- prevederile art. 129  alin. (2) lit. a) şi lit. d),  alin. (7) , pct. 12) şi 14), art. 212, alin. (2) și alin.(3) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; art.45 alin. (1) şi alin. (2), lit. a); 

În temeiul ), art.196 alin.(1)  lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1 (1) Începând cu data de 01.01.2020, salariile de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul propriu al 

Primarului comunei Liești, județul Galați, si serviciile publice fără personalitate juridica din subordinea 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

         
Comuna  Liești, nr. 269, județul Galați, CP807180, 

Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

 e-mail:p807180l@yahoo.com, primariaLiești@gmail.com 
www.primaria-Liești.ro 



Consiliului Local al Comunei Liești, județul Galați, se stabilesc pe baza coeficienților aprobați prin HCL 

nr. 7 din data de 14.02.2018, cu modificările și completările ulterioare, prin înmulțirea coeficienților cu 

salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 935/2019. 

 (2) Personalul care exercita activitatea de control   financiar   preventiv,   conform   art.   

15   din   Legea-cadru   nr.   153/2017   privind   salarizarea   personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare  de 10% a salariului de bază. 

Art. 2 – Se stabilește numărul maxim de posturi care se finanțează în anul 2020 pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din 

aparatul propriu al Primarului comunei Liești, judeţul Galaţi, si serviciile publice fara personalitate 

juridica din subordinea Consiliului Local al Comunei Liești, judeţul Galaţi, conform Anexei care face 

parte integrantă din această hotărâre. 

Art. 3 - Indemnizația lunară de care beneficiază consilierii locali ai comunei Liești pentru 

participarea la o ședință de plen și o ședință de comisie,  este de 10% din indemnizaţia lunară a 

primarului, potrivit  prevederilor  art. 212, alin. (2) și alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ. 

Art. 4 - Drepturile salariale ale personalului aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Liești, judeţul Galaţi, ale personalului contractual si din serviciile publice fara personalitate juridica din 

subordinea Consiliului Local al Comunei Liești,  judeţul Galaţi, se stabilesc începând cu data de 

01.01.2019 prin Dispoziție a Primarului comunei Liești, judeţul Galaţi, potrivit art. 1 din prezenta 

hotărâre. 

Art. 5 - 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. 6 - Începând   cu   data    prezentei    hotărâri    își  încetează  aplicabilitatea orice  alte 

prevederi  contrare. 

 Art. 7 - 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 general al comunei Lieşti. 
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REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind  stabilirea  salariului de bază pentru  funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al 

Primarului comunei Liești, judeţul Galaţi, si serviciile publice fara personalitate juridica din 

subordinea Consiliului Local al Comunei Liești, judeţul Galaţi, precum şi stabilirea nivelului  

indemnizației de ședință a aleșilor  locali   

 
Prin   proiectul   de   hotărâre   ce   are   la   bază   prezenta   expunere   de   motive   se  propune   

stabilirea salariilor   de   bază   pentru   funcţionarii   publici  şi   personalul   contractual   din   cadrul   

aparatului   de specialitate al primarului comunei Lieşti, a  instituţiilor şi serviciilor publice, fără  

personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local al comunei Lieşti, motivat de faptul   că   

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  01.01.2020, 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. 

Primarul, în calitatea sa de ordonator principal de credite, are, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea 

nr. 153/2017, atribuția de a gestiona sistemul de salarizare, iar în calitatea de autoritate executivă, are, 

în conformitate cu art. 136 alin. 1 coroborat cu art. 155 alin. (1) lit. c) şi d), alin. (4) lit. a) şi alin. (5) lit. 

a)-e), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, atribuţia, de a propune 

autorităţii deliberative aprobarea unui astfel de proiect de  act administrativ, cu luarea   în   considerare   

a   finanţării   numărului   posturilor ocupate la data de 01.01.2020. 

 H.G. nr. 935/2019 stabilește salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la 2230 lei, în 

art. 2 stabilindu-se că „În aplicarea prevederilor art. 164 alin. (12) din Legea nr. 53/2003, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2020, toate drepturile şi obligaţiile 

stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.230 lei al salariului de bază minim 

brut pe ţară garantat în plată.” 

Conform   Legii-cadru   nr.   153/2017,  salariile   lunare   ale   funcţionarilor   publici  şi 

personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" se stabilesc în condițiile art. 

11 alin.   (1)   din   Legea-cadru,   prin   hotărâre   a   consiliului   local,   în   urma   consultării   organizaţiei   

sindicale reprezentative sau, după  caz, a reprezentanţilor salariaţilor. 

În același timp s-au avut in vedere la stabilirea ierarhiei funcţiilor si prevederile art. 390 alin. (1) 

şi (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  unde este enumerată,  într-o 

anumită  ordine ierarhică, categoria funcționarilor publici de conducere, ce cuprinde persoanele numite 

în   una   dintre   următoarele   funcții   publice:  secretar   general al   unității   administrativ-teritoriale, 

arhitect-șef, director   executiv   în   cadrul   aparatului   propriu   al   autorităților   administrației   publice   

locale  şi   al instituţiilor/serviciilor publice subordonate acestora, şef serviciu, şef birou. 

Menţionăm că  ierarhizarea funcţiilor de execuţie s-a făcut prin raportare la art. 392, alin. 1, 2 și 

3 din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, unde se prevede că: 
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- Sunt funcţionari publici de execuţie din clasa I persoanele numite în următoarele funcţii 

publice generale: consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector, precum şi în funcţiile 

publice specifice asimilate acestora. 

- Sunt funcţionari publici de execuţie din clasa a II-a persoanele numite în funcţia publică 

generală de referent de specialitate, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acesteia. 

- Sunt funcţionari publici de execuţie din clasa a III-a persoanele numite în funcţia publică 

generală de referent, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acesteia. 

Totodată,   a   fost   avut   în   vedere   art.   393   din   Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ,  funcţiile publice   de   execuţie   au   fost   structurate   pe   grade   profesionale,   

după   cum   urmează: 

- superior, ca nivel maxim; 

- principal; 

- asistent; 

- debutant. 

   Diferențierea   în   cadrul   aceluiaşi   grad   profesional   s-a   făcut   prin raportare la gradaţia 

de vechime, astfel încât să  fie respectate criteriile generale şi principiile prevăzute de lege.  

Precizăm că nivelul veniturilor salariale s-a stabilit, în condițiile prevăzute la alin. (1) şi (2) ale 

art. 11, cu respectarea întocmai a alin. (4) al acestui articol din Legea 153/2017, în sensul că venitul cel 

mai mare din ierarhie nu depăşeşte nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar al comunei 

Lieşti, care se stabilește    potrivit   anexei   IX,   lit.   C),   pct.   24   din   Legea salarizării personalului 

plătit din fonduri publice.  

Stabilirea indemnizaţiei viceprimarului comunei Lieşti s-a făcut potrivit art. 13 alin. (1) din Legea 

153/2017, unde se prevede că ,,indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică  se determină  

prin înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX, în speță  coeficientul 4,50,  cu salariul de bază minim brut 

pe ţară garantat în plată.  

În ce privește  nivelul indemnizațiilor consilierilor, potrivit art. 212, alin. (2)și alin. (3) -Cod 

Administrativ, indemnizaţia lunară pentru consilierii locali, care participă la şedinţele ordinare ori la 

şedinţele extraordinare ale consiliului local, respectiv consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate 

este în cuantum de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului și se acordă pentru participarea  

la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună. Pentru acest 

motiv a fost neecesară prevederea expresă a procentului de 10%. 

 

Competența   dezbaterii  și   aprobării   proiectului   de   hotărâre   aparține   Consiliului   Local   

al Comunei Lieşti  în baza prevederilor art. 129  alin. (2) lit. a) şi lit. d),  alin. (7) , pct. 12) şi 14), art.196 

alin.(1)  lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre privind  stabilirea  salariului de bază pentru  funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al 

Primarului comunei Liești, judeţul Galaţi, si serviciile publice fara personalitate juridica din 

subordinea Consiliului Local al Comunei Liești, judeţul Galaţi, precum şi stabilirea nivelului  

indemnizației de ședință a aleșilor  locali   

 
  

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.  

Conform anexei IX  ne încadrăm în următoarea situație: 

 

Primar comună (cu 10.001 până la 20.000 locuitori)         – coef.  5,5 

Viceprimar comună (cu 10.001 până la 20.000 locuitori)  – coef.  4,5 

 

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 ale instituţiei. 

Sistemul de salarizare propus prin HCL nr. 7   din 14.02.2018     privind stabilirea  salariului de 

bază pentru funcționarii  publici  și personalul   contractual   din   cadrul   aparatului   de   specialitate   

al   primarului   comunei Liești,   pentru funcționarii publici din cadrul Serviciul Public Comunitar Local 

de Evidență a  Persoanelor Liești, precum și a indemnizației aleșilor locali are la bază principiile stabilite 

de actul normativ: 

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; 

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; 
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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. 

Pentru funcţiile de conducere, în salariul de bază este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime 

în muncă la nivel maxim. 

Pentru funcţiile publice/contractuale de execuţie din anexele la HCL 7/14.02.2018  salariile de 

bază şi coeficienţii care au stat la baza determinării acestora sunt stabiliţi la gradaţia 0, diferenţierea 

salariilor pe funcţii/trepte şi gradaţii se va realiza potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017 în 

funcţie de vechimea în muncă a fiecărui salariat, prin dispoziţie a fiecărui ordonator de credite la data 

stabilirii noului salariu de bază cu începere din 01.01.2020.   

De asemenea, prin coeficienții propuși la HCL 7/14.02.2018 s-a realizat delimitarea salariilor 

pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevăd nivelul de studii generale, medii, superioare.  

  Având în vedere următoarele aspecte: 

-  H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

la 2230 lei, respectiv art. 2 „În aplicarea prevederilor art. 164 alin. (12) din Legea nr. 53/2003, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2020, toate drepturile şi 

obligaţiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.230 lei al salariului de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată.” 

- în vederea respectării regulilor bugetare din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare: "Cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată 

şi sunt determinate de autorizările conţinute în legi speciale şi în legile bugetare anuale...........(3) Nicio 

cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici nu poate fi angajată şi 

efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială..... Numărul de 

salariaţi aprobat fiecărei instituţii publice nu poate fi depăşit." 

Faţă de cele prezentate văzând că sunt îndeplinite şi cerinţele referitoare la consultarea 

reprezentanţilor salariaţilor,  în acord cu proiecţia de buget realizată de ordonatorul de credite pe anul 

2020 la capitolul "cheltuieli de personal"  şi cu respectarea prevederilor art. 4 ale Legii nr. 153/2017: "  

(1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice se asigură 

de fiecare ordonator de credite.....(4) Ordonatorii de credite au obligaţia să stabilească salariile de 

bază/soldele de funcţie/salariile de funcţie/soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, 

gradaţiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare/indemnizaţiile lunare, 

sporurile, alte drepturi salariale în bani şi în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea 

personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, ........", 

supunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre în forma iniţiată de executiv. 

 

Întocmit: 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

Consilier, grad profesional superior   -  Laura Marilena Dumanovschi ……………………………… 

 

COMPARTIMENT CONTABILITATE – SALARIZARE 

Inspector, grad profesional superior -   Stănica  Zamfir ……………………………… 

  

Avizat juridic: 

Consilier juridic, grad profesional asistent  -  Anişoara Alina  Munteanu …………………………… 



Anexa la HCL nr. …………......……… 

Posturile care se finanţează din fonduri publice, în anul 2020, pentru funcționarii  publici  şi personalul   contractual   din   cadrul   

aparatului   de   specialitate   al   primarului   comunei Lieşti,   

 precum și pentru serviciile subordonate, fără personalitate juridică 

 

1 
AVĂDANEI 

VASILE 
     secretar    I II S           

  COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBLICUL, ARHIVĂ       

2 
OLARU 

COSTINA 
        referent III asistent M           

SERVICIUL  FINANCIAR - CONTABIL 

3 
PLEȘCAN 

NICOLETA 
      

şef 

serviciu 
      S           

COMPARTIMENT CONTABILITATE-SALARIZARE         

4 POPA AURA         consilier I asistent S           

5 

HODOROGEA 

MIOARA 

MARINELA 

        inspector I superior S           

6 
ZAMFIR 

STĂNICA 
        inspector I superior S           

7 
MITU LUCICA 

MĂNDIȚA 
        inspector I superior S           

COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 

8 
SOLTAN 

TEODORA 
        referent III principal M           

9 

NECULA OANA 

NELY 
        inspector I principal S 

       

  COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE ȘI AUDIT PUBLIC INTERN             



10 

DUMANOVSCHI 

MARILENA 

LAURA 

        consilier I superior S           

  COMPARTIMENTUL JURIDIC                         

11 

LUPEA 

ANIŞOARA 

ALINA 

        
consilier 

juridic 
I asistent S           

  COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE - PROIECTE DEZVOLTARE           

12 
NECULA 

ADRIAN 
        consilier I superior S           

13 
Vacant         consilier I debutant S 

     

  COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ                   

14 BUJOR IONICA         inspector I asistent S           

15 
BLĂNARU 

VALERICA 
        inspector I superior S           

16 
MATEI 

MARICICA 
        inspector I superior S           

17 Temporar vacant          referent II M  

  COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL                   

18 
MIHALACHE 

MARICELA 
        inspector I superior S           

19 
CHIRIAC 

ECATERINA 
        inspector I superior S           

20 Temporar vacant         referent III asistent M           

21 

PLESCAN 

VIORICA 

FĂNUŢA 

                  referent I M   

  COMPARTIMENT AUTORIZĂRI, URBANISM, EVIDENTA FUNCIARA SI PATRIMONIU      



22 GAȚU ION         inspector I superior S           

  COMPARTIMENTUL CULTURĂ                   

23 NEACȘU IONICA                   referent I M   

COMPARTIMENTUL GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 

24 DIBU NICOLAE                   
muncitor 

calificat 
I G   

25 SAVA ALEC                   şofer I G  

26 
MĂRCUŢĂ 

MIHAI 
                  

muncitor 

calificat 
III G   

27 
CIOBOTARU  

RODICA 
                îngrijitor   G   

28 Vacant                    
muncitor 

calificat 
I G   

29 PETICĂ FĂNEL                   
muncitor 

calificat 
IV G   

30 ZAMFIR IONEL                   
muncitor 

necalificat 
I G   

31 
ZAMFIR 

CRISTINA 
                  îngrijitor   G   

32 CĂLIN NIŢU                   
muncitor 

calificat 
IV G   

33 POPA COSTICĂ                   
muncitor 

necalificat 
I G   

34 PURICE IONEL                   
muncitor 

necalificat 
I G   

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE SALUBRIZARE (LA NIVEL DE BIROU) 

35 
PANAITE 

DOINEL 
                  şofer II G   

36 HAHUI IONEL                   şofer I G  



37 DĂNĂILĂ GELU                   
muncitor 

necalificat 
I G   

38 Vacant                    
muncitor 

necalificat 
I G   

39 GROSU NELU                   
muncitor 

necalificat 
I G   

40 

COMAN 

IORDACHE 

IONUŢ 

                  
muncitor 

necalificat 
I G   

  COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILĂ, SECURITATE MUNCII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

41 BĂNICĂ PETRUȚ         
referent III principal 

M         

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR  (la nivel de compartiment) 

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ 

42 BORŞAN IONICA         Inspector I superior S           

COMPARTIMENT EVIDENŢA PERSOANELOR                 

43 

BULGARU 

CRISTINA 

ADRIANA   

    

  

Inspector I asistent S         

  

44 
GEMINE 

MARICICA   
    

  
Inspector I superior S         

  

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

45 
VACANT                   

Șef Serviciu 

Voluntar 

pentru 

Situații de 

Urgență 

VACANT 
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