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             HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 

                   Nr.7 din 20.01.2022 
  

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Dobârlău și din serviciile publice fără 

personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local al comunei Dobârlău, pentru anul 

2022 

 
Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art.3 și art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a) și art.197 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare   

d) art.7 punctul a), art 10, art.11, art.18 si art.38 , Anexa nr. VIII Cap. I lit. A pct. III, Cap. II lit. A 

pct. IV lit.b) și lit.d) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare 

e) Hotărârea Guvernului nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată 

f) art.I  alin.(1) , alin.(2) și alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind 

unele măsuri fiscal- bugetare , prorogarea unor termene  si pentru modificarea si completarea unor 

acte normative 

Având în vedere : 

a) Referatul de aprobare a primarului comunei Dobârlău  

b) Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dobârlău 

c) Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 

amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si comert, protectie mediu si turism, al Comisiei 

pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, muncă şi protecţie socială și al 

Comisiei pentru activitati  social-culturale,culte, invatamant , sanatate  si familie, protectie 

copii, tineret si sport  

d) Procesul - verbal de consultare al reprezentanților salariaților nr.8371/31.12.2021 

e) Dispozitia primarului comunei Dobarlau nr. 132/30.10.2020 privind stabilirea indemnizatiei lunare 

brute a viceprimarului comunei Dobarlau, incepand cu data de 29.10.2020 
f) Avizul secretarului general al comunei nr.7/2022 

 

În temeiul prevederilor art.139 alin.(1), art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
  

                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

                                 adoptă prezenta hotărâre : 

 

Art.1 Începând cu data de 01 ianuarie 2022 se stabilesc salariile de bază și coeficienții aferenți fiecărei 

funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dobârlău, conform anexei 1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Începând cu data de 01 ianuarie 2022 se stabilesc salariile de bază și coeficienții aferenți 

fiecărei funcții contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dobârlău și a 



serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului Local al comunei 

Dobârlău care intră sub incidența art.11 din Legea  nr.153/28.06.2017, conform anexei 2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Salariile de bază aferente gradației 0 pentru funcțiile prevăzute în anexe se determină prin 

înmultirea coeficientilor prevăzuți pentru fiecare functie, cu salariul de bază minim brut pe tară, 

garantat în plată, în vigoare 

Art.4. La emiterea dispozițiilor de stabilire a salariilor de bază, conform anexei la prezenta hotărâre 

de consiliu, se va cuprinde o majorare de 10% pentru personalul care exercită activitatea de control 

financiar preventiv, conform art.15 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.5. Salariile de bază pentru funcțiile specifice altor domenii de activitate bugetară, prevazute în 

statele de funcții, necesare desfășurării activității aparatului de specialitate al primarului comunei 

Dobârlău precum și în cadrul serviciilor publice de interes local ale comunei Dobârlău, sunt cele 

prevăzute în anexele la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice și se acordă potrivit prevederilor art.38 din legea menționată. 

Art.6. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, impreună cu 

indemnizațiile lunare și celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile 

bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor 

și proiectelor ce revin instituției, potrivit legii. 

Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condițiile legii, se însărcinează 

primarul comunei Dobârlău prin aparatul de specialitate, prin emiterea de dispoziții individuale 

privind stabilirea salariului lunar, în condițiile legii. 

Art.8. Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 197 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative,cu modificările și completările ulterioare. 

        

   

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ               CONTRASEMNEAZĂ 

        OVIDIU GOICEA                    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

                               IOANA MANEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 1 la  HCL  nr.7/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru functionarii publici 

din aparatul de specialitate  al primarului comunei Dobârlău si din serviciile publice fără 

personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local Dobârlău , pentru anul 2022 
 

a) Functii publice de conducere 

Nr.crt. Functia  publică de conducere specifică Nivelul studiilor Coeficient  Salariu  de 

baza* 

1. Secretar  general al comunei  S 2,3109 5893 

*NOTA:Salariile de baza  prevazute in tabel cuprind sporul de vechime  in munca  la nivel maxim 

 

b) Functii publice  generale  de executie : 

Nr.crt. Functia  publica  

generala de 

executie 

Nivel 

de 

studii 

Grad 

profesional  

Coeficient  Salariu de 

bază pentru 

Gradatie  

Vechime 

 0 

Salariu de 

bază pentru 

Gradatie  

Vechime  

1 

Salariu de 

bază pentru 

Gradatie  

Vechime  

 2 

Salariu de 

bază pentru 

Gradatie  

Vechime  

3 

1 Consilier, 

inspector , 

consilier achizitii 

publice 

S superior 1,8541 4728 5083 5337 5604 

S principal 1,7752 4527 4867 5110 5366 

S asistent 1,7666 4505 4843 5085 5339 

S debutant 1,5564 3969 4267 4480 4704 

2 

 

referent M superior  1,5478 3947 4243 4455 4678 

 

Salariile de bază sunt calculate prin înmulțirea coeficientului cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în 

vigoare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 2 la  HCL  nr.7/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru functionarii publici 

din aparatul de specialitate al primarului comunei Dobârlău si din serviciile publice fără 

personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local Dobârlău, pentru anul 2022 

 
A) Functii  contractuale  de executie  pe grade si trepte profesionale  

Nr.crt. Functia  

contractuală de 

executie  

Nivel 

de 

studii 

Gradul 

sau 

treapta  

Coeficient  Salariu de 

bază pentru 

Gradatie  

Vechime  

      0 

Salariu de 

bază pentru 

Gradatie  

Vechime  

    1 

Salariu de 

bază pentru 

Gradatie  

Vechime  

2 

Salariu de 

bază pentru  

Gradatie  

Vechime  

3 

Salariu de 

bază pentru 

Gradatie  

Vechime  

4 

1 Referent  M IA* 1,5294 3900 4193 4403 4623 4739 

2 guard M/G  1,0317 2631 2828 2969 3117 3195 

3 sofer M/G  1,01 2576 2769 2907 3052 3128 

4 muncitor 

necalificat 

M/G  1,00 2550 2741 2878 3022 3098 

 

*NOTA:Salariile de bază stabilite  pentru functiile prevazute  la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului studiilor se 

utilizeaza si pentru salarizarea functiilor de la cabinetul primarului comunei  

 

B) Functii utilizate in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii  de Urgenta  din  subordinea  

Consiliului Local Dobarlau 

Nr.crt. Functia  

contractuală de 

executie  

Nivel 

de 

studii 

Gradul 

sau 

treapta  

Coeficient  Salariu de 

bază pentru  

Gradatie  

Vechime  

 0 

Salariu de 

bază pentru  

Gradatie  

Vechime 

 1 

Salariu de 

bază pentru  

Gradatie  

Vechime  

2 

Salariu de 

bază pentru  

Gradatie  

Vechime 

 3 

Salariu de 

bază pentru 

Gradatie  

Vechime  

4 

1 Sef serviciu 

voluntar pentru 

situatii de 

urgentă  

M  1,2682 3234 3477 3651 3834 3930 

 

Salariile de bază sunt calculate prin înmulțirea coeficientului cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată , în 

vigoare 

 


