ROMÂNIA
CONSILIUL LOCALL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea coeficientului de ierarhizare pentru funcția
contractuală din cadrul cabinetului primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa
Nr. 34 din 23.12.2020

Consiliul local al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
În conformitate cu :
- prevederile art.1, art.2, alin.(1), lit. „ a “, art.6 – 7, art.10, alin.(1) – (4), art.11, art.38,
alin.(4), Anexa nr.VIII, cap. II, lit. A, pct. IV. lit.b), nr.crt.2 din Legea – cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G.nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
Analizând:
- referatul de aprobare nr.2658 din 23.12.2020 întocmit de primarul comunei Grindu;
- raportul nr.2659 din 23.12.2020 întocmit de secretarul general al UAT;
- avizul de legalitate nr.34 din 23.12.2020 emis de secretarul general al comunei;
- avizele comisiilor de specialitate, nr.___, nr.___și nr.____din___________;
În temeiul art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art.1. Se stabilește coeficientul de ierarhizare pentru funcția contractuală din cadrul familiei
ocupaţionale "Administraţie", utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.(1). Salariul de bază prevăzut în anexă este pentru funcţia contractuală de execuţie
consilier, la gradaţia 0.
(2) Salariul de bază pentru cele 5 gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă se
determină prin majorarea salariului de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art.10, alin.
(4) – (7) din Legea nr. 153/2017.
Art.3. Salariul lunar de bază se va stabili prin act administrativ individual emis de către
primarul 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.4. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului și secretarului general al comunei Grindu şi se aduce la
cunoştinţa publică prin grija secretarului general al comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro .

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Trîmbițașu Marian

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCALL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
HOTĂRÂRE
privind stabilirea coeficientului de ierarhizare pentru funcția
contractuală din cadrul cabinetului primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa
Consiliul local al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
În conformitate cu :
- prevederile art.1, art.2, alin.(1), lit. „ a “, art.6 – 7, art.10, alin.(1) – (4), art.11, art.38,
alin.(4), art.547 și Anexa nr.VIII, cap. II, lit. A, pct. IV. lit.b), nr.crt.2 din Legea – cadru nr.153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G.nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
Analizând:
- referatul de aprobare nr.2658 din 23.12.2020 întocmit de primarul comunei Grindu;
- raportul nr.2659 din 23.12.2020 întocmit de secretarul general al UAT;
- avizul de legalitate nr.34 din 23.12.2020 emis de secretarul general al comunei;
- avizele comisiilor de specialitate, nr.15, nr.13 și nr.13 din 23.12.2020;
În temeiul art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art.1. Se stabilește coeficientul de ierarhizare pentru funcția contractuală din cadrul familiei
ocupaţionale "Administraţie", utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.(1). Salariul de bază prevăzut în anexa este pentru funcţia contractuală de execuţie,
consilier, la gradaţia 0.
(2) Salariul de bază pentru cele 5 gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă se
determină prin majorarea salariului de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art.10, alin. (4) – (7)
din Legea nr. 153/2017.
Art.3. Salariul lunar de bază se va stabili prin act administrativ individual emis de către
primarul 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.4. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului și secretarului general al comunei Grindu şi se aduce la
cunoştinţa publică prin grija secretarului general al comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Frunză Nicolaie

Nr.33.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 23.12.2020.

Contrasemnează pt. legalitate,
Secretar general al comunei Grindu
Ene Tudora

Adoptată cu un număr de 7 voturi pentru, - .voturi împotrivă,..-...abţineri
Nr consilieri în funcţie ………………….....11
Nr consilieri prezenţi……………………....7
Cvorum necesar adoptării HCL….……. . 6, conf.art.139, alin.(1)din Codul Administrativ.

