ROMÂNIA
CONSILIUL LOCALL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa
Nr. 6 din 23.01.2019.
Consiliul local al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
În conformitate cu :
- prevederile art.1, art.2, alin.(1), art.6 – 7, art.10, alin.(1) – (4), art.11, art.13, alin.(1),
art.15, art.19, alin.(2), art.38, alin.(4), anexa nr.8, cap.I, lit. A, pct. III şi cap. II, lit. A, pct. IV.
lit.b), anexa nr.9, lit. C), poziția nr. 16 și 28 din Legea – cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată,
Analizând :
- procesul – verbal înregistrat cu nr.2675 din 28.12.2018, încheiat cu ocazia negocierii cu
salariații primăriei a salariilor de bază începând cu data de 01.01.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. din 142 din 23.01.2019 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.141 din 23.01.2019;
- rapoartele comisiilor de specialitate nr.40 și 121 din 23.01.2019;
- avizul de legalitate nr.6 din 23.01.2019 emis de secretarul comunei;
În temeiul art.36, alin.(2), lit. “ a ” coroborat cu alin.(3), lit. “ b “ , art.45, alin.(1) şi
art.115, alin.(1), lit.” b „ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată(2), cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2019, se stabilesc coeficienții de ierarhizare pentru
funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie",
utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu, pentru fiecare funcție și grad /
treaptă, conform anexelor nr. 1 și nr. 2.
Art.2. (1). Începând cu data de 1 ianuarie 2019:
a)-se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice din cadrul familiei ocupaţionale
"Administraţie", utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu, conform
anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
b)-se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul familiei
ocupaţionale "Administraţie", utilizate din aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu,
conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
(2) Salariile de bază prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 pentru funcţiile de execuţie sunt la
gradaţia 0.
(3) Salariile de bază pentru cele 5 gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă
se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10, alin.
(4) – (7) din Legea nr. 153/2017.
(4) Salariul de bază pentru funcțiile publice de conducere cuprinde sporul de vechime în
muncă la nivel maxim.

Art.3. În cazul modificării cuantumului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată, salariile de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din cadrul familiei
ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu se
stabilesc prin dispoziția primarului comunei Grindu și se determină prin înmulţirea coeficienţilor
stabiliți pentru fiecare funcție și grad/treaptă, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre,
cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Art.4.Salariile lunare ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din cadrul
familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu
se vor stabili prin acte administrative individuale emise de către viceprimarul comunei Grindu,
cu respectarea prevederilor art.11, alin.(4) și art.25 din Legea - cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Art.5. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, viceprimarului și secretarului comunei Grindu şi se aduce la
cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro .
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