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PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 29 

privind aprobarea coeficienților pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici 
și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Braniștea, județul Mehedinți 
 
 Consiliul Local al Comunei Braniștea, având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea nr. 3271/20.09.2022 ; 
- prevederile art. 11 din Legea nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- raportul compartimentului de specialitate nr. 3272/20.09.2022 ; 
- avizul comisiilor de specialitate; 

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

 Art. 1 (1) Începând cu data de 01.10.2022 se aprobă coeficienții pentru stabilirea salariilor de 
bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale 
”Administrație” utilizate în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Braniștea, conform 
Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
 (2) Salariile de bază aferente fiecărei funcții, grad/treaptă profesională pentru gradația 0, se 
stabilesc prin înmulțirea coeficientului din anexă cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată 
în vigoare . 
 (3) Salariile de bază care se acordă în raport cu vechimea în muncă se determină potrivit 
dispozițiilor art. 10 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice . 
 

 Art. 2 Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Braniștea se stabilesc prin Dispoziție a Primarului Comunei Braniștea, în baza art. 1. 
 

 Art. 3 În cazul modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, salariile de bază 
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Braniștea se vor stabili prin 
Dispoziție a Primarului Comunei Braniștea, în baza art. 1. 
 

Art. 4 Începând cu data de 01.10.2022 își încetează aplicabilitatea HCL nr. 42/30.12.2020. 
 

 Art. 5 Compartimentul Financiar-Contabil va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul General al Comunei Braniștea 
Instituției Prefectului – județul Mehedinți, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului 
Comunei Braniștea și va fi afișată la avizier. 
 

 20.09.2022 
 

                      Inițiator,                                                                            Avizat de legalitate, 
                                     Primar,                                                             Secretar General Comuna Braniștea, 
                                     I. Marin                                                                              Blăgniceanu Ionuț 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre nr. 29/20.09.2022 

 

COEFICIENȚII PENTRU STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ 
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRANIȘTEA, 

stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, începând cu data de 1 octombrie 2022 

 
 

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ 
Nr. crt. Funcția Coeficient ierarhizare 

1. Primar  4 
2. Viceprimar  3 

 

FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE 
Nr. crt. Funcția Grad Coeficient 

1. Secretar General  II 3 
 

FUNCTII PUBLICE DE EXECUȚIE 

Nr. crt. Funcția Grad Coeficient Gradația 0 

1. Inspector, Consilier, Consilier juridic, 
Consilier achiziții publice 

Superior 1,90 
Principal 1,70 
Asistent 1,50 

Debutant 1,30 

2. Referent 

Superior 1.70 
Principal 1.55 
Asistent 1.40 

Debutant 1.25 
 

FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE 
Nr. 
crt. Funcția Grad Coeficient Gradația 0 

1. Inspector de specialitate 

IA 1.70 
I 1.60 
II 1.45 

Debutant 1.25 

2. Referent 

IA 1.50 
I 1.40 
II 1.30 

Debutant 1.20 
3. Guard - 1.35 
4. Șofer - 1.35 
5. Muncitor necalificat - 1.35 

 
 
                               Primar,                                                                 Secretar General UAT Comuna Braniștea 
                             I. Marin                                                                                      Blăgniceanu Ionuț 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea coeficienților pentru stabilirea salariilor de bază 

pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale 
”Administrație” utilizate în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Braniștea 

 
 În prezent salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de 
specialitate al Primarului Comunei Braniștea sunt aprobate prin HCL nr. 42 din data de 30.12.2020. 
 Având în vedere: 

- prevederile art. 3, alin. 4, 6 și 11 din Legea cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ; 

- nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice autorității publice, precum și 
ierarhia funcțiilor prevăzute în anexa nr. VIII, Cap. I, lit. a, pct. III și Cap. II, lit. A, pct. IV din Legea 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare ; 

- prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobare consiliului local: 
- cu data de 01.10.2022 se aprobă coeficienții pentru stabilirea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” 
utilizate în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Braniștea, conform Anexei nr. 
1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

- salariile de bază aferente fiecărei funcții, grad/treaptă profesională pentru gradația 0, se stabilesc 
prin înmulțirea coeficientului din anexă cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în 
vigoare; 

- salariile de bază care se acordă în raport cu vechimea în muncă se determină potrivit dispozițiilor 
art. 10 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ; 

- drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Braniștea se stabilesc prin Dispoziție a Primarului Comunei Braniștea, în baza art. 1; 

- în cazul modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, salariile de bază pentru 
personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Braniștea se vor stabili prin 
Dispoziție a Primarului Comunei Braniștea, în baza art. 1; 

- începând cu data de 01.10.2022 își încetează aplicabilitatea HCL nr. 42/30.12.2020. 
 

În temeiul art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de 
promovare a proiectului de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Braniștea. 

 
Primar, 
I. Marin 

 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL MEHEDINȚI 
COMUNA BRANIȘTEA 

Tel: 0374049508 Fax: 0252395190 
E-mail: secretar@clbranistea.ro 

www.clbranistea.ro 
Nr. 3272/20.09.2022 

 
 

RAPORT COMPARTIMENT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea coeficienților pentru stabilirea salariilor de bază 

pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale 
”Administrație” utilizate în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Braniștea 

 
 Având în vedere: 

- prevederile art. 3, alin. 4, 6 și 11 din Legea cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ; 

- nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice autorității publice, precum și 
ierarhia funcțiilor prevăzute în anexa nr. VIII, Cap. I, lit. a, pct. III și Cap. II, lit. A, pct. IV din Legea 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare ; 

- prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobare consiliului local: 
- cu data de 01.10.2022 se aprobă coeficienții pentru stabilirea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” 
utilizate în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Braniștea, conform Anexei nr. 
1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

- salariile de bază aferente fiecărei funcții, grad/treaptă profesională pentru gradația 0, se stabilesc 
prin înmulțirea coeficientului din anexă cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în 
vigoare; 

- salariile de bază care se acordă în raport cu vechimea în muncă se determină potrivit dispozițiilor 
art. 10 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ; 

- drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Braniștea se stabilesc prin Dispoziție a Primarului Comunei Braniștea, în baza art. 1; 

- în cazul modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, salariile de bază pentru 
personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Braniștea se vor stabili prin 
Dispoziție a Primarului Comunei Braniștea, în baza art. 1; 

- începând cu data de 01.10.2022 își încetează aplicabilitatea HCL nr. 42 din data de 30.12.2020. 
 

 
Secretar General Comuna Braniștea 

Blăgniceanu Ionuț 
 


