
ROMANIA
JUDETULCOVASNA
COMUNA MICFALAU
CONSILIULLOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază aplicabile de la data de 1 ianuarie 2018pentru

funcţiilepublice şi funcţiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Micfalau

Consiliul local al comunei Micfalau,
Întrunit în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2018
Analizând Expunerea de motive nr. 2098/2017, Proiectul de hotărâre nr.2097 /2017,

iniţiatede primarul comunei Micfalau, privind stabilirea salariilor de bază aplicabile de la
data de 01 ianuarie 2018 pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Micfalau,

Raportul compartimentului buget finanţe nr.2099 /2017, Rapoartul comisiei de
specialitatenr. 1 înregistrate sub nr 72/201~",precum şi avizul de legalitate al secretarului
comuneiMicfalău înregistrat sub nr 73/16.01.2018

Văzând:
- Dispoziţia nr 5/9.ianuarie 2018 privind stabilirea indemnizaţiei lunare a

iceprimarului, care constituie plafonul maxim al veniturilor salariale pentru funcţionarii
blicişi angajaţii cu contract individual de muncă,

- Procesul verbal nr. 2054/14.12.2017,încheiat în baza art. VII din OUG nr. 82/2017
1Jentrumodificarea şi completarea unor acte normative, cu ocazia negocierii între primarul
CX>muneiMicfalau şi organizaţia sindicală reprezentativă în vederea punerii în aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi

mpletarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care prevede, printre altele, trecerea
l'Ontributiilorsociale de la angajatori la angajati,

-art. 1 din Hotărărea Guvernului nr 846 din 29.11.2017pentru stabilirea salariului de
.1taza minim brut pe tara garantat în plată

În baza:
- art. 10 alin. 1-4, art. 11 alin. 1, 2, 4, art. 37, art. 38~lin. 3 lit. e din Legea - cadru nr.

3/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată şi
mpletată,precum şi a pct. A.III din cap. 1şi pct. A.IV. din cap. II ale Anexei VIII la acelaşi
normativ,

- art. 2 din HCL nr. 29 /2017 privind stabilirea salariilor de bază şi a coeficienţilor
tru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului
unei Micfalau aparţinând familiei ocupaţionale" Administraţie"

(r.



Art. 1. Se aprobă salariile de bază aplicabile de la data de 01 ianuarie 2018,
pentru funcţiile publice si pentru funcţiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Micfalau ,aparţinând familiei ocupaţionale de funcţii bugetare
IIAdministraţie" prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare stabiliţi prin Anexa nr. 1 la
Hotărâre a Consiliului Local Micfalau nr. 29 /2017 cu salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, în sumă de 1900 lei, în vigoare de la 01 ianuarie 2018, conform Anexei nr.
1, care face parte integrantă din hotărâre.

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. a coroborat cu alin. 3 lit. b, art. 45 alin. 1, art. 115 alin. 1
lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, modificată şi
completată,

HOTĂRĂşTE:

Art. 2. (1) Salariile de bază lunare individuale pentru funcţionarii publici şi
ersonalul contractual care intră sub incidenţa prevederilor art. 11 alin. 1 şi 2 din Legea -

cadru nr. 153/2017, aparţinând familiei ocupaţionale de funcţii bugetare "Administraţie" se
bilesc prin dispoziţia primarului, prin majorarea salariilor de bază calcula te la gradaţia O
rinse în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, cu procentele corespunzătoare tranşelor de
ime în muncă.

Art. 3. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel
"

a) împreună cu indemnizaţiile lunare şi,celelalte elemente ale sistemului de salarizare
încadreze în fondurile bugetare aprobate pentru cheltuieli de personal, în vederea
iiobiectivelor, programelor şi proiectelor ce revin instituţiei, potrivit legii;

) nivelul veniturilor salariale stabilite în condiţiile art. 11 alin. 1 şi 3 din Legea - cadru
{2017, să nu depăşească nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar,
majorările prevăzute la art. 16 alin. 2 din legea susmenţionată .

. 4. Salariile de bază pentru funcţiile specifice altor domenii de activitate
prevăzute în statul de functii, dovedite a fi necesare desfăsurării activitătii. ..
începând cu 01 ianuarie 2018 se acordă potrivit prevederilor art. 38 alin. 3 lit. a
- cadru nr. 153/2017

S. Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se însărcinează Primarul comunei ,
Compartimentul buget finanţe şi contabilitate.

Micfalau la 16 ianuarie 2018
şedinte de şedinţă Contra semnează
Emeric Alex ru * R O 4f . secretar Mikola Roza
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!{OMANIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA MICF ALAU
CONSILIUL LOCAL

/ Anexă la
proiectul de Hotărâre
Nr 4 din 16 ianuarie 2018

STABILIREA SALARIILOR DE BAZA AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MICFALAU -
FUNCTII PUBLICE SI CONTRACTUALE AFERENTE FAMILIEI OCUPATIONALE" ADMINI STRATIE" (conform statului de, , "

functii aprobat)

Nivelul maxim al grilei de salarizare pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Coeficient
primarului comunei Micfalau, stabilită conform anexei m.9lit.C pct. 27 din Legea m.153/2017 nivelul indemnizaţiei Indeminatia
viceprimar -comuna pana la 3000 locuitori lunara

5700 3,00

1. SALARIZARE FUNCTIONARI PUBLICI,
A. FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE ( VIII. CaD.1. A.IIl.a,)

'-:":f~

, -,

NIVEL
Coeficient

NR.CRT. FUNCŢIA GRAD Salariu de bază aferentSTUDII
gradatiei 5

1 Secretar II S 5700 3,00

B. FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE ( VIII. CaD.1. A.lII.b,)

Grad Nivel Salariu de bază ( lei) /Gradaţia(lei) CoeficientNr. Funcţia .aferentcrt. profesional studii O 1 2 3 4 5 gradatiei O
1 INSPECTOR SUPERIOR S 4009 4294 4522 4731 5054 5168 2.11
2 CONSILIER principal S 3420 3667 3857 . 4047 4142 4256 1,80
3 Consilier [r debutant S 3040 3268 3420 3591 3686 3781 1.60
4. referent asistent M 2546 2736 2869 3002 3078 3154 1.34
5. referent debutant M 2280 2451 2565 2698 2755 2831 1.20



')
II. SALARIZARE PERSONAL CONTRACTUAL (anexa VIII. Cap.II. A.lV.b si d,)

1. FUNCTII DE EXECUTIE: aparatul de specialitate al primarul .

Nr. Nivel Salariu de bază/Gradaţia(lei) Coeficient
Funcţia Grad/treaptă aferentcrt. studii O 1 2 3 4 5 gradaţiei O

1 Referent (Consilier primar) IA M 2337 2508 2622 2755 2831 2907 1,23

2 Referent (agricol)
IA M 2546 2736 2869 3002 3078 3154 1.34

3 Referent IA M 2337 2508 2622 2755 2831 2907 1.23
5 Şef formaţie pompieri M 3040 3268 3420 3591 3686 3781 1,60
6 Muncitor (Guard) I G/M 1995 2128 2242 2356 2413 2470 1.05
9 Muncitor II M/G 2204 2356 2470 2603 2660 2736 1.16

2. FUNCŢII DE EXECUŢIE: Bibliotecă comunală (anexa III. Cap.II. titlu 1.b pct.4,)
II: Alte biblioteci
b.) Funcţii de execuţie:

Nr. Nivel
Salariu de bază/Gradatia(lei) Coeficient

Funcţia Grad/treaptă aferentcrt. studii O 1 2 3 4 5 gradaţiei O

1 Bibliotecar I PL 1914 2057 2159 2267 2323 2381 1,32
3. FUNCŢII DE EXECUŢIE- personal de specialitate din unităţile de asisitenţă socială fără personalitate juridică (anexa

II. Cao.I. titlu 3.2 oct.45.).,

Nr. Nivel
Salariu de bază/Lei /Gradaţia Coeficient

crt. Funcţia Grad/treaptă studii
.aferent

O 1 2 3 4 5
Îngrijitor la

gradaţiei O

1. G/Mdomiciliu/asistent personal 1465 1575 1654 1737 1780 1825 1,01


