
ROMÂNIA  

JUDEŢUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL BRANESTI 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Branesti, judetul Dambovita 

__________________________________________________________________________ 

CONSILIUL LOCAL  BRANESTI,JUDETUL DAMBOVITA 

 

 

AVAND IN VEDERE: 

 

 

-referatul de aprobare nr. 2535 din 26.04.2022 al primarului comunei Branesti in calitate de 

initiator al proiectului de hotarare; 

-raportul compartimentului resurse umane nr. 2611/27.4.2022  din care rezulta necesitatea  

modificarii coeficientilor de ierarhizare; 

-raportul compartimentului  financiar  inregistrat sub nr. 3173 din 19.05.2022; 

-Raportul de audit  public intern inregistrat sub nr.272/1937/25.03.2022 ; 

-adresa Institutiei –Prefectului judetuyl Dambovita inregistrata sub nr. 2013 din 28.03.2022 

prin care se comunica numarul maxim de posturi pentru anul 2022; 

-proces –verbal de afisare privind transparenta decizionala inregistrat sub nr. 2613 din 

27.04.2022,conform Legii nr. 52/2003 cu modificari si completari; 

-proces –verbal inregistrat sub nr. 3102 din 17.05.2022 privind consultarea salariatilor; 

-raportul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local 

-prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificari si completari; 

 -dispozitiile  art. 10 si 11  din Legea –cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- dispozitiile  Cap.VI ,art. 59 ,alin (1) si (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative,cu modificari si completari ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Branesti nr.01 /2022 privind  reorganizarea 

aparatului de specialitate,aprobarea organigramei si statului de functii ; 

-  dispozitiile H.G nr. 1071 /2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara 

garantat in plata; 

-  dispozitiile art. 129,alin.(2), lit.a) ,alin.(3),lit.c) ,art. 139 ,alin.(1) ,art. 155 ,alin .(5) ,lit .e), 

art. 243 ,alin .(1) ,lit.a) si art. 408 din  O.U.G nr. 57 /2019 privind Codul administrativ ,cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

 

                    În temeiul prevederilor art. 139 alin.1), si art. 243 alin.1) lit.a ) O.U.G nr. 57 

/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare ,  

 

HOTARASTE 

 

 Art.1  Începând cu data prezentei, se modifică salariile de bază/indemnizaţiile lunare brute 

pentru funcţiile existente în organigrama comunei Branesti, prin înmulțirea coeficienţilor 



stabiliti in anexele 1-4 cu salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin Hotărârea 

de Guvern nr.1071 /2021. 

 

 Art. 2. (1) Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii,conform legii. 

            (2)Fiecarei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, 

corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică şi 

funcţiei  publice de conducere pentru care gradaţia este inclusă în indemnizaţia lunară/salariul 

de baza,raportat la gradul comunei.         

           (3) Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de 

exercitare a acestuia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%. 

 

Art.3 Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, 

inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget nu poate depăşi 30% din 

suma salariilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare,dupa caz. 

 

 Art.4 Indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii din Consiliul local al 

comunei Branesti pentru participarea la numărul maxim de ședințe este în cuantum de 10% 

din indemnizaţia lunară a primarului ,in conditiile prevazute de O.U.G nr. 57 /2019 privind 

codul administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Art.5 Se acordă anual vouchere de vacanţă în cuantum de 1450 lei pentru un salariat, în 

condiţiile legii. Costurile emiterii voucherelor de vacanţă pe suport de hârtie/electronic se 

suportă de la bugetul local. 

 

Art.6  In anul 2022, numărul maxim de posturi  este de 27 din care  25 de posturi pentru 

aparatul de specialitate al primarului si 2 posturi pentru proiecte in curs de implementare ,care 

se finanţează de la bugetul local al comunei Branesti , cu încadrarea în limitele prevederilor 

legale. 

 

 Art.7 Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se face prin emiterea de 

dispoziţii a primarului, nominale, pe funcţii, coeficienţi, grade/trepte profesionale, gradaţie 

corespunzătoare vechimii în muncă avute, cu stabilirea salariilor/indemnizaţiilor aprobate prin 

prezenta hotărâre.  

 

Art.8 La data cand prezenta devine obligatorie si produce efecte juridice H.C.L nr. 

10/26.03.2019 se abroga. 

 

Art.9 Prezenta hotărâre se duce  la indeplinire de catre Compartimentul de resurse 

umane,compartimentul financiar –contabil ,la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe 

site-ul Primariei comunei Branesti si se comunica,conform legii prin grija secretarului general  

u.a.t Branesti. 

 

Nr ________ 

Data_______ 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA, 

      -consilier local-                                                                    -secretar general comuna- 

   Ionescu Florin Danut                                                                  jr Florentina   OPREA 

 

 



 

 

 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 

NR. ....../............1 

 

Nr. crt. Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

0 1 2 

1 Adoptarea hotărârii1) simplă s-a făcut cu majoritate 

calificatăo absolută o 2 

....../....../............ 

2 Comunicarea către primar2) ....../....../............ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului3) ....../....../............ 

4 Aducerea la cunoştinţa publică4) +5) ....../....../............ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4) 

+5) 

....../....../............ 

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte 

juridice7), după caz 

....../....../............ 

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

1)Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau 

simplă, după caz. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în 

cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi 

din numărul consilierilor locali în funcţie." 

2)Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului." 

3)Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 

prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ..... 

4)Art. 197 alin. (4): "Hotărârile ... se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei." 

5)Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor...cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face 

în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect." 

6)Art. 198 alin. (1): "Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică." 

7)Art. 199 alin. (2): "Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează." 

 

 

 

 

 

 

 

 


