
     R O  M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

CONSILIUL LOCAL  

H O T A R A R E 
Privind modificarea Hotararii nr.45/31.07.2017 a  Consiliului local Tatarani, judetul Dambovita  

privind stabilirea salariilor de baza ce se vor acorda incepand cu data de 01.07.2017 functionarilor 

publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate  

al Primarului comunei Tatarani 

 

 Consiliul local al comunei Tatarani judetul Dambovita, intrunit in sedinta extraordinara 

convocata de indata  in data de de  14.08.2020; 

         Avand in vedere: 

-  Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani judetul Dambovita, inregistrat la 

nr.5727/10.08.2020; 

      -   Referatul  de aprobare  nr.5728/10.08.2020al Primarului comunei Tatarani, judetul Dambovita; 

- Hotararea nr.45/31.07.2017 a  Consiliului local Tatarani, judetul Dambovita  privind stabilirea 

salariilor de baza ce se vor acorda incepand cu data de 01.07.2017 functionarilor publici si 

personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tatarani; 

     -   Raportul de audit intern  Nr.4864/13.07.2020, efectuat  de Filiala Judeteana Dambovita a 

Asociatiei Comunelor din Romania- Directia pentru Audit Public Judetean, exercitat prin cooperare in 

perioada iunie-iulie 2020 la primaria comunei Tatarani; misiune de audit “ Auditul gestiunii resurselor 

umane și salarizarea personalului”. 

- Raportul de specialitate inregistrat sub numarul 5732/10.08.2020: 

-    Prevederile art. 6 , art. 11 alin. (1) - (4),  art. 12 alin. (1)  si cele ale art. 25 din Legea nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, actualizata; 

-   Avizele  consultative ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local  Tatarani;; 

      In temeiul art.129 alin.2) lit.”a”, alin.3) lit.”c”, art.139 alin.1), art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) si 

art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

H O T A R A S T E: 

 

            Art.1.- Se modifica Anexa nr.1 la  Hotararea nr.45/31.07.2017 a  Consiliului local Tatarani, 

judetul Dambovita  privind stabilirea salariilor de baza ce se vor acorda incepand cu data de 01.07.2017 

functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Tatarani, in sensul ca incepand cu data de 01.10.2020  in conformitate  cu prevederile  art. 11 

din Legea nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului platit din functii publice, se  stabilesc 

urmatorii coeficientii de salarizare  pentru  functiile publice din cadrul familiei ocupationale “ 

Administratie”, dupa cum urmeaza: 

 

                      

                   Functia  

 

Studii 

Coeficient 

De salșariozare la gradatia 0 
CONSILIER/CONSILIER 

JURIDIC/EXPERT/INSPECTOR 

ASISTENT 

 

S 
 

 

1,80 

CONSILIER/CONSILIER 

JURIDIC/EXPERT/INSPECTOR 

DEBUTANT 
S 1,75 

 
  Salariile de bază prevăzute pentru functiile de executie 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 lege. 



   

      Art. 2 – Pe viitor actualizarea salariilor de baza aferente personalului nominalizat la art.1, se 

va face odata cu modificarea salariul de baza minim brut  pe tara garantat in plata, conform 

prevederilor  articolului 1. 

        

     Art.3. – Potrivit art..1 Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita  va stabili prin dispozitie 

salariul lunar al personalului nominalizat la art.1, cu respectarea prevederilor art.25 din Legea – 

cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, actualizata. 

 

   Art.4.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani judetul 

Dambovita si biroul financiar-contabilitate din cadrul aparatlui de specialitate al Primarului. 

   Art.5 -Prezenta hotărâre se comunica prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani 

Primarului comunei Tătărani, Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării 

controlului de legalitate, biroului financiar-contabilitate și se aduce la cunoștință publică prin 

publicare pe pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro-Monitorul Oficial Local, 

subeticheta ”Hotărârile autorității deliberative”.   

 

TATARANI                                                               PRESEDINTE  DE SEDINTA 

Nr.34                                                                         BONDOC AUREL NICOLAE 

Data-14.08.2020 

 

 

 

                    CONTRASEMNEAZA, 

         SECRETAR  GENERAL  COMUNA, 

                      MHAILA MIOARA 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „pentru”, niciun vot „împotrivă”, nicio „abținere”. 

Nr. consilieri prezenți:   12 

Nr. consilieri absenti:      3 

Nr. consilieri în funcție: 15   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     R O  M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

        P R I M A R 

   Nr.5728/10.08.2020 

REFERAT   DE   APROBARE 

La Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii nr.45/31.07.2017 a  Consiliului local 

Tatarani, judetul Dambovita  privind stabilirea salariilor de baza ce se vor acorda incepand cu 

data de 01.07.2017 functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Tatarani 

 

 Subsemnatul Patru Constantin - primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita, tinand 

cont de: 

-    Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani judetul Dambovita, inregistrat la 

nr.5727/10.08.2020; 

     -   Raportul de audit intern  Nr.4864/13.07.2020, efectuat  de Filiala Judeteana Dambovita a 

Asociatiei Comunelor din Romania- Directia pentru Audit Public Judetean, exercitat prin cooperare in 

perioada iunie-iulie 2020 la primaria comunei Tatarani; misiune de audit “ Auditul gestiunii resurselor 

umane și salarizarea personalului”. 

- Hotararea nr.45/31.07.2017 a  Consiliului local Tatarani, judetul Dambovita  privind stabilirea 

salariilor de baza ce se vor acorda incepand cu data de 01.07.2017 functionarilor publici si personalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tatarani; 

    -    Prevederile art. 6 ale art. 11 alin. (1) - (4), ale art. 12 alin. (1)  si cele ale art. 25 din Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 

    -    Prevederile art.129 alin.2) lit.”a”, alin.3) lit.”c”, art.139 alin.1), art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) 

si art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

      Avand in vedere  ca  in perioada 06.06.2020-13.07.2020 Filiala Judeteana Dambovita a Asociatiei 

Comunelor din Romania prin Directia pentru Audit Public Judetean, a exercitat la primaria comunei 

Tatarani misiune de audit avand ca tema “Auditul gestiunii resurselor umane și salarizarea 

personalului”, iar in Raportul de Auduit Intern  Nr. 4864/13.07.2020 s-a dispus ca recomandare 

stabilirea/rectificarea, de către consiliul local, a coeficienților și a salariilor de bază la gradația 0, 

cu respectarea principiului importanței sociale a muncii în raport cu responsabilitatea, 

complexitatea, riscurile activității şi nivelul studiilor pentru  funcțiile publice/contractuale de 

consilier debutant – studii superioare, referent/referent casier IA – studii medii, inspector de 

specialitate- gradul IA - studii superioare, casier - studii medii/generale, referent asistent – clasa III - 

studii medii, consilier asistent – clasa I - studii superioare, este necesar ca pentru aducerea la  

indeplinire a acestei masuri sa de majoreze coeficientul de salarizare pentru 

CONSILIER/CONSILIERJURIDIC/EXPERT/INSPECTOR/ASISTENT si pentru 

CONSILIER/CONSILIER JURIDIC/EXPERT/INSPECTOR/DEBUTANT, astfel realizandu-se o 

ieranhie a functiilor, mai ales dupa nivelul studiilor. 

        Tinand cont de cele prezentate mai sus,  propun  spre analiza  si aprobare Consiliului local 

Tatarani proiectul de hotarare privind Anexa nr.1 la  Hotararea nr.45/31.07.2017 a  Consiliului 

local Tatarani, judetul Dambovita  privind stabilirea salariilor de baza ce se vor acorda incepand 

cu data de 01.07.2017 functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Tatarani  

 

P R I M A R  

PATRU  CONSTANTIN 



 

 

     R O  M A N I A 

  JUDETUL DAMBOVITA 

  COMUNA TATARANI 

        P R I M A R  

N.5727/10.08.2020 

 

PROIECT    DE    HOTARARE 

Privind modificarea Hotararii nr.45/31.07.2017 a  Consiliului local Tatarani, judetul Dambovita  

privind stabilirea salariilor de baza ce se vor acorda incepand cu data de 01.07.2017 functionarilor 

publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate  

al Primarului comunei Tatarani 

 

Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita. 

Avand in vedere: 

 

       -   Raportul de audit intern  Nr.4864/13.07.2020, efectuat  de Filiala Judeteana Dambovita a 

Asociatiei Comunelor din Romania- Directia pentru Audit Public Judetean, exercitat prin cooperare in 

perioada iunie-iulie 2020 la primaria comunei Tatarani; misiune de audit “ Auditul gestiunii resurselor 

umane și salarizarea personalului” 

- Hotararea nr.45/31.07.2017 a  Consiliului local Tatarani, judetul Dambovita  privind stabilirea 

salariilor de baza ce se vor acorda incepand cu data de 01.07.2017 functionarilor publici si personalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tatarani; 

-    Prevederile art. 6 , art. 11 alin. (1) - (4),  art. 12 alin. (1)  si cele ale art. 25 din Legea nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, actualizata; 

     In temeiul art.129 alin.2) lit.”a”, alin.3) lit.”c”, art.136 alin.1),  art.139 alin.1), art.140 alin.1), art.196 

alin.1) lit.a) si art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

H O T A R A S T E: 
 

       Art.1.- Se modifica Anexa nr.1 la  Hotararea nr.45/31.07.2017 a  Consiliului local Tatarani, judetul 

Dambovita  privind stabilirea salariilor de baza ce se vor acorda incepand cu data de 01.07.2017 

functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Tatarani, in sensul ca incepand cu data de 01.10.2020  in conformitate  cu prevederile  art. 11 

din Legea nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului platit din functii publice, se  stabilesc 

urmatorii coeficientii de salarizare  pentru  functiile publice din cadrul familiei ocupationale “ 

Administratie”, dupa cum urmeaza: 

 

                      

                   Functia  

 

Studii 

Coeficient 

De salșariozare la gradatia 0 
CONSILIER/CONSILIER 

JURIDIC/EXPERT/INSPECTOR 

ASISTENT 

 

S 
 

 

1,80 

CONSILIER/CONSILIER 

JURIDIC/EXPERT/INSPECTOR 

DEBUTANT 
S 1,75 

 
  Salariile de bază prevăzute pentru functiile de executie 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 lege. 

   

       



 

 

 

      Art. 2 – Pe viitor actualizarea salariilor de baza aferente personalului nominalizat la art.1, se 

va face odata cu modificarea salariul de baza minim brut  pe tara garantat in plata, conform 

prevederilor  articolului 1. 

        

     Art.3. – Potrivit art..1 Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita  va stabili prin dispozitie 

salariul lunar al personalului nominalizat la art.1, cu respectarea prevederilor art.25 din Legea – 

cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, actualizata. 

 

   Art.4.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani judetul 

Dambovita si biroul financiar-contabilitate din cadrul aparatlui de specialitate al Primarului. 

   Art.5 -Prezenta hotărâre se comunica prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani 

Primarului comunei Tătărani, Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării 

controlului de legalitate, biroului financiar-contabilitate și se aduce la cunoștință publică prin 

publicare pe pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro-Monitorul Oficial Local, 

subeticheta ”Hotărârile autorității deliberative”.   

 

 

 

 

                                                                                         I N I T I A T O R,  

                                                                                             P R I M A R 

          Avizat pentru  legalitate                                             PATRU CONSTANTIN 

SECRETAR  GENERAL  COMUNA, 

             MHAILA MIOARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

     R O  M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

Nr.5732/10.08.2020 

 

 

 

 

R A P O R T  DE  SPECIALITATE 
 

         Privind modificarea Hotararii nr.45/31.07.2017 a  Consiliului local Tatarani, judetul 

Dambovita  privind stabilirea salariilor de baza ce se vor acorda incepand cu data de 01.07.2017 

functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Tatarani 
      

 

Subsemnatele Mihaila Mioara- secretarul comunei Tatarani si Ivascu Virginia - sef birou 

financiar- contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tatarani , judetul 

Dambovita. 

Avand in vedere: 

- Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani judetul Dambovita, inregistrat sub 

nr.5727/10.08.2020 

-     Referatul  de aprobare  nr.5728/10.08.2020  al Primarului comunei Tatarani, judetul Dambovita; 

     -   Raportul de audit intern  Nr.4864/13.07.2020, efectuat  de Filiala Judeteana Dambovita a 

Asociatiei Comunelor din Romania- Directia pentru Audit Public Judetean, exercitat prin cooperare in 

perioada iunie-iulie 2020 la primaria comunei Tatarani; misiune de audit “ Auditul gestiunii resurselor 

umane și salarizarea personalului” 

        -  Prevederile art. 6 ale art. 11 alin. (1) - (4), ale art. 12 alin. (1)  si cele ale art. 25 din Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;  

La stabilirea grilelor de salarizare trebuie avut in vedere urmatoarele: 

- Respectarea principiilor enuntate la art. 6 din Legea nr. 153/2017; 

- Incadrarea in anvelopa salariala aprobata prin Hotararea Consiliului Local Tatarani ; 

- Respectarea prevederilor art. 11, respectiv ale art. 25 din Legea nr. 153/2017; 

 

     Faptul ca legiuitorul nu a stabilit grile de salarizare  pentru personalul din administratia publica 

locala  si a lasat stabilirea coeficientilor de salarizare la latitudinea consiliului local, este posibila  

reanalizarea coeficientilor de salarizare stabilite  pentru personalul din cadrul familiei ocupationale “ 

Administratie”, conform proiectului de hotarare initiat de primarul comunei Tatarani. 

  

 

 

 

SECRETAR GENERAL  COMUNA  SEF BIROU FINANCIAR-CONTABILITATE 
               MIHAILA MIOARA                                                                 IVASCU VIRGINIA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


