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                      Secretar, 

                    Craciun Adrian 

 

 

PROIECT   DE HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea modificării Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.21/31.07.2017 privind 

modul de stabilire a salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile de specialitate din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cozma şi din serviciile publice din subordinea 

acestuia 

 
Primarul comunei  Cozma , Judeţul  Mureş  

Avand în vedere: 

- Expunerea de motive nr.  1140/10.05.2018,  

- Raportul de specialitate nr. 1140/1/10.05.2018, prin care se propune spre  aprobare  

Proiectul de hotarare privind aprobarea modificării Anexei 1 la Hotărârea Consiliului 

Local nr.21/31.07.2017 privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru funcţiile 

publice şi funcţiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Cozma şi din serviciile publice din subordinea acestuia  

- Procesul Verbal încheiat în data de 10.05.2018,  

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 

  În conformitate cu: 

  - prevederile art. 11 , alin. 1 şi alin. 4,  din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit 

din fonduri publice 
  - prevederile art.7 alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată; 

  În temeiul art. 36 alin.(1), alin.(2) lit. a,  şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, legea administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. Se modifică Anexa 1 din hotărârea Consiliului Local nr. 21 din data de 31.07.2017 

privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile de specialitate din 

cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cozma şi din serviciile publice din 

subordinea acestuia, după cum urmează: 

(1) - La crt. 3 din grila pentru funcţii publice de conducere, secretar coeficientul de ierarhizare de 2.8 se 

modifică în 3; 

- La crt. 4 din grila pentru funcţii publice de execuţie ,Consilier asist.cls.1 coeficientul de ierarhizare 

de 2.1 se modifică în 2,39; 

 

  



- La crt. 5 din grila pentru funcţii publice de execuţie, Referent asistent coeficientul de ierarhizare de 

1,7 se modifică în 1,96; 

- La crt. 6 din grila pentru funcţii publice de execuţie, Referent asistent coeficientul de ierarhizare de 

1,7 se modifică în 1,96; 

- La crt. 7 din grila pentru funcţii publice de execuţie, Referent asistent coeficientul de ierarhizare de 

1,5 se modifică în 1,73; 

- La crt. 8 din grila pentru funcţii publice de execuţie, Referent principal coeficientul de ierarhizare 

de 1,7 se modifică în 2,16;  Conform anexei la prezenta hotărâre 

(1) Celelalte prevederi  din cadrul H.C.L. 21, din data de 31.07.2017 râmân neschimbate 

 

Art.2.Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de primarul comunei Cozma dl. Ormenișan 

Petru,  
 

   Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Mureş,  

- Primarului Comunei Cozma  

        -     Dosarul instituţiei 

           -    Se aduce la cunoştiinţa publică prin Afisare, site-ul Primariei,  

 

INITIATOR 

Primar 

Ormenisan Petru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA COZMA 

Localitatea Cozma, str. Principală nr. 41 

E-mail: cozma@cjmures.ro, Tel./Fax. 0265-349456/0265-349.402 

Cod.547170 

     Nr.1140/11.05.2018 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

  

la Proiectul de hotarare privind aprobarea modificării Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local 

nr.21/31.07.2017 privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile 

de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cozma şi din serviciile 

publice din subordinea acestuia 

 

  

 
Cu ocazia şedinţei din data de  10.05.2018 s-au supus dezbateri Analiza Hotărârii Consiliului 

local Cozma nr. 21 din 31.07.2017 privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru funcţiile 

publice şi funcţiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cozma 

şi din serviciile publice din subordinea acestuia cât şi efectele Hotarârii de Guvern Nr. 569 pentru 

aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea 

concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia 

ocupationala de functii bugetare „Administratie“ din administratia publica locala. 

La stabilirea grilelor de salarizare, cuprinzând salariile de bază, aferente personalului plătit din 

fonduri publice de la nivelul administraţiei locale din Comuna Cozma, stabilite de ordonatorul 

principal de credite, după evidenţierea următoarelor aspecte: 

Conform LEGII –CADRU nr. 153 / 2107 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

Legea 227/2004  privind Codul Fiscal, OUG codul 821/2017 privind modificarea si completarea unor 

acte normative: 

- Astfel fiecare ordonator de credite impreuna cu consiliu local poate stabili o grila de salarizare 

aplicabila salariatiilor din respectiva unitate administrativă teritoriala, cu respectarea urmatoarelor 

conditii :  

- sa se respecte Nomenclatorul funcţiilor necesare desfrăurării activităţilor specifice fiecărei instituţii 

sau autorităţi a administraliei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. 

VIII, cap.I, lit. A pct. III şi cap. II, lit. A pct. IV (potrivit art. 11 alin. 4)  

- venitul salarial sa nu depaseasca nivelul indemnizatiei lunare a funcţiei de viceprimar si a nu fie mai 

mic decat salariul minim brut . 

- salariile de baza sa fie stabilite "in urma consultarii organizatiei sindicale sau a reprezentantilor 

salariatiilor la nivel de unitate,, 

- sa fie respectate principiile sistemului de salarizare, prevazute şi definite la art.6 

Este de menţionat faptul că pentru funcliile de conducere este inclusa gradatia aferenta transei 

de vechime in munca, la nivel maxim (potrivit ar.l9 alin.2) iar pentru functiile de executie salariile de 

baza sunt la gradalia 0 (potrivit art.10  alin.3). 

 

  



Avand in vedere grilele de salarizare prevazute in Legea l53/20l7 pentru toate categoriile de 

bugetari, punctul de vedere a tuturor salariatilor la nivel de UAT COMUNA COZMA este acela ca 

salariatii nu trebuie afectati de diminuarea drepturilor salariale aflate in plata in luna iunie 2017 (luna 

anterioara intrarii in vigoare a Legii 153/2017) , ci trebuie sa beneficieze de majorarea salariilor asa 

cum s-a dorit pentru o salarizare unitara pentru intreg personalul platit din fonduri publice. 

 Luand in considerare cele prezentate mai sus, propunem aprobarea modificării Anexei 1 la 

Hotărârea Consiliului Local nr.21/31.07.2017 privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru 

funcţiile publice şi funcţiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Cozma şi din serviciile publice din subordinea acestuia. 

  

  

 

      

 

PRIMAR, 

ORMENIŞAN PETRU 

 

 



 

MINUTA 

incheiat cu ocazia consultării salararilor la nivel de unitate cu privire aprobarea grilelor de 

salarizare, cuprin zand salariile de bază, aferente personalutui platit din fonduri publice de Ia nivelul 

administratieiIocale COMUNA AVRAM IANCU, stabilite de ordonatorul principal de credite 

 

 

Cu ocazia şedinţei din data de  10.05.2018 s-au supus dezbateri grilele de salarizare, cuprinzând 

salariile de bază, aferente personalului plătit din fonduri publice de la nivelul administraţiei locale 

din Comuna Cozma, stabilite de ordonatorul principal de credite, după evidenţierea următoarelor 

aspecte: 

Conform LEGII –CADRU nr. 153 / 2107 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

Legea 227/2004  privind Codul Fiscal, OUG codul 821/2017 privind modificarea si completarea 

unor acte normative: 

- Incepand cu luna I ianuarie 2018, trebuie elaborate si aprobate prin hotarare de consiliu local, 

grilele de salarizare aferente personaluiui platit din fonduri publice de la nivelul administratiei 

locale. Este important de stiut faptul ca gestionarea sistemului de salarizare a personalului din 

institutiile si autoritatile publice se asigura de fiecare ordonator de credite, cu respectarea 

prevederilor legii 153/2017. 

- Aceasta lege nu prevede o grila de salarizare, respectiv nu prevede coeficienti de ierarhizare 

pentru functiile publice si contractuale din administatia publica locala lasand ordonatorul de credite 

sa stabileasca salariile lunare (potrivit ar.l I alin'3) si consiliile locale sa hotarasca in acest sens 

(potrivit art.l1 alin.l), cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in Bugetele de venituri si 

cheltuieli (potrivit art.l,  alin.4). 

- Astfel fiecare ordonator de credite impreuna cu consiliu local poate stabili o grila de salarizare 

aplicabila salariatiilor din respectiva unitate administrativă teritoriala, cu respectarea urmatoarelor 

conditii :  

- sa se respecte Nomenclatorul funcţiilor necesare desfrăurării activităţilor specifice fiecărei 

instituţii sau autorităţi a administraliei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în 

anexa nr. VIII, cap.I, lit. Apct. III şi cap. II, lit. A pct. IV (potrivit art. 11 alin. 4)  

- venitul salarial sa nu depaseasca nivelul indemnizatiei lunare a funcţiei de viceprimar si a nu fie 

mai mic decat salariul minim brut (1450 lei,actual). 

- salariile de baza sa fie stabilite "in urma consultarii organizatiei sindicale sau a reprezentantilor 

salariatiilor la nivel de unitate,, 

- sa fie respectate principiile sistemului de salarizare, prevazute şi definite la art.6 

Este de menţionat faptul că pentru funcliile de conducere este inclusa gradatia aferenta 

transei de vechime in munca, la nivel maxim (potrivit ar.l9 alin.2) iar pentru functiile de executie 

salariile de baza sunt la gradalia 0 (potrivit art.10  alin.3). 

Avand in vedere grilele de salarizare prevazute in Legea l53/20l7 pentru toate categoriile de 

bugetari, punctul de vedere a tuturor sindicatelor reprezentative pentru administatia publica locala la 

nivel de tara, ca urnare si a reprezentantilor salariatilor la nivel de UAT COMUNA COZMA este 

acela ca salariatii nu trebuie afectati de diminuarea drepturilor salariale aflate in 

plata in luna iunie 2017 (luna anterioara intrarii in vigoare a Legii 153/2017) ci trebuie sa 

beneficieze de majorarea salariilor asa cum s-a dorit pentru o salarizare unitara pentru intreg 

personalul platit din fonduri publice. 

Grilele de salarizare, cuprinzand salariile de bază, aferente personalului platit din fonduri publice de 

la nivelul administratiei locale COMUNA COZMA sunt după cum urmeaza. 



PROCES VERBAL 

incheiat azi 10.05.2018 ora 10.30, in baza. art.11, alin. 1 din Legea nr. l53/20l7  , privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice între : 

  

1. Primarul comunei Cozma Ormenişan Petru 

2. Funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Cozma 

 

Ordinea de zi a sedintei este următoarea:  

 Analiza Hotărârea Consiliului local Cozma nr. 21 din 31.07.2017 privind modul de stabilire 

a salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile de specialitate din cadrul Aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Cozma şi din serviciile publice din subordinea acestuia cât şi 

efectele Hotarârii de Guvern Nr. 569 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor 

de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum 

si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare „Administratie“ 

din administratia publica locala. 

           În urma analizei celor prezentate, se constată că la stabilirea coeficienţiilor s-a tinut cont de 

acordarea sporului de 15% pentru conditii periculoase sau vatamatoare de munca şi s-au stabilit 

coeficientii la nivelul cel mai mic,  iar în urma schimbarii cricteriilor de acordare a sporului de 15% 

pentru conditii periculoase sau vatamatoare de munca s–ar putea diminua veniturile salariale, ţinând 

cont de faptul că salariatii nu trebuie afectati de diminuarea drepturilor salariale aflate in plata in 

luna iunie 2017 (luna anterioara intrarii in vigoare a Legii 153/2017) ci trebuie sa beneficieze de 

majorarea salariilor asa cum s-a dorit pentru o salarizare unitara pentru intreg personalul platit din 

fonduri publice,  toţi cei prezenţi de comun acord hotărăsc modificarea coeficienţiilor de ierarhizare 

pentru Funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cozma  

     Avand in vedere prevederile art. 11 alin 1. din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice care prevede că “Pentru functionarii publici si personalul 

contractual din cadrul familiei ocupationale «Administratie» din aparatul propriu al consiliilor 

judetene, primarii si consilii locale, din institutiile si serviciile publice de interes local si judetean 

din subordinea acestora, salariile de baza se stabilesc prin hotarare a consiliului local, a 

consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in urma 

consultarii organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, a 

reprezentantilor salariatilor”  transmitem spre analiză şi adoptare  modificarea Anexei 1 la 

Hotărârea Consiliului Local nr.21/31.07.2017 privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru 

funcţiile publice şi funcţiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Cozma şi din serviciile publice din subordinea acestuia 

 

 

Functia Coeficient 
demnit 

Gradatie 
vechime 

Coef 
fara 
vech 

Coef 
cu 
vech 
inclusa 

Coef 
rotunjire 

Propunere Coeficient 
final 

PRIMAR 4 X X X X X 4 

VICEPRIMAR 3 X X X X X 3 

SECRETAR X X X 2,8 X X 3 

  
      

 

Consilier 
asist cls I 

X 5% 1,72 1,77 1,8 2,39 2,39 

Referent 
asist 

X 10% 1,33 1,43 1,4 1,96 1,96 



Referent 
asist 

X 15% 1,33 1,48 1,5 1,96 1,96 

Referent 
asistent 

X 0% 1,19 1,19 1,2 1,73 1,73 

Referent 
princ 

X 15% 1,46 1,61 1,6 2,16 2,16 

Guard X 20% 1,42 1,62 1,6 1,70 1,70 

Muncitor 
necalificat 

X 25% 1,01 1,26 1,3 1,50 1,50 

Sofer X 0% 1,5 1,5 1,5 1,60 1,60 

 


