ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA GOHOR
CONSILIUL LOCAL
Proiect de hotărâre
privind: aprobarea coeficienților de ierarhizare pentru funcţiile publice şi
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Gohor şi serviciului public din subordinea Consiliului local Gohor
----------------------------------------------------------------------------------------Iniţiator: Sîrghie Gelu – primarul comunei Gohor, judeţul Galaţi, validat
prin Sentinţa Civilă nr. 1439/24.06.2016 a Judecătoriei Tecuci;
----------------------------------------------------------------------------------------Nr.de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2771/12.12.2019
----------------------------------------------------------------------------------------Consiliul local al comunei Gohor, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 30.12.2019;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr.
2771/12.12.2019;
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din
aparatul de specialitate al primarului comunei Gohor, înregistrat sub nr.
2772/12.12.2019;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 din
cadrul Consiliului local al comunei Gohor;
Ţinând cont de procesul verbal înregistrat sub nr. 2754/10.12.2019, din
care rezultă îndeplinirea condiţiei de consultare a reprezentantului salariaţilor cu
privire la stabilirea salariilor;
Având în vedere prevederile art. 3, alin (1), ale art. 6, ale art. 11, alin. (1),
(2) şi (4), ale art. 36, alin. (2) şi ale anexei VIII, cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit.
A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice;
Ţinând cont de:
 H.G. nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe
țară garantat în plată;
 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările
ulterioare;
Avand în vedere prevederile art 129 alin. (2) lit. a) și alin. 3) lit. c) din
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

În baza art. 139, alin. (1), ale art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se stabilesc coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile publice şi
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gohor şi
serviciului public din subordinea Consiliului local Gohor conform anexei 1 care
face parte integrantă din prezenta;
Art. 2. Ordonatorul principal de credite va stabili, prin dispoziție, salariile
lunare pentru funcțiile prevăzute în organigrama UAT Comuna Gohor, prin
înmulțirea coeficientului de ierarhizare din anexa 1 cu salariul de bază minim
brut pe țară, acordând și gradațiile corespunzătoare tranșelor de vechime în
muncă.
Art.3. Indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali ai
comunei Gohor 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.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa primarul
comunei Gohor prin aparatul de specialitate, iar cu publicarea şi comunicarea
către toate persoanele şi instituţiile interesate, secretarul general al comunei
Gohor.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează,
Secretar general,
Adriana Iulia ONICA

Anexa la HCL Gohor nr…… /30.12.2019
Coeficienți de ierarhizare pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Gohor şi din serviciul public din
subordinea Consiliului local Gohor

Nivel maxim al grilei de salarizare pentru functiile
publice si contractuale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Gohor, reprezentand
indemnizatia viceprimarului comunei, stabilit conform
Legii nr. 153/2017, anexa nr. IX

Coeficient
3,5

Funcţii publice
a) de conducere

I.

Nr.crt.

Denumire
funcţie

Grad

Coeficient

1

Secretar general
comună

II

3,44

b) de execuţie
Nr.
crt.

Funcția

2

Consilier,
consilier achiziții,
consilier juridic

3

Referent de
specialitate

4

Referent

Grad profesional
Superior
Principal
Asistent
Debutant
Superior
Principal
Asistent
Debutant
Superior
Principal
Asistent

Studii

S

SSD

M

Coeficient de
salarizare
1,8
1,6
1,5
1,4
1,35
1,30
1,25
1,15
1,30
1,25
1,15

Debutant

1

Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1
- 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0, potrivit prevederilor art.
10 din Legea 153/2017.

II.

Funcţii contractuale de execuţie

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Consilier personal primar
Inspector de specialitate – comp. Util publice
Asistent medical comunitar
Referent de specialitate, (bibliotecar)
Șef SVSU
Referent, technician asistență socială
Guard, îngrijitor
Agent pază - poliție locală
Șofer, șofer SVSU

10

Muncitor calificat

Funcția

Grad profesional
IA
Principal
IA

Grad I
Grad II - SPAAC

Studii
S, M
S
S
SSD
M
M
M, G
M; P
M, G
M
M; G

Coeficient de
salarizare
3
2,3
1,8
1,5
1,35
1,3
1,3
1,3
1,3
1,55
1,3

Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1
- 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0, potrivit prevederilor art.
10 din Legea 153/2017.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează,
Secretar general,
Adriana Iulia ONICA

