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ROMÂNIA                                   

JUDEŢUL SĂLAJ                               

COMUNA CRASNA                                                  

CONSILIUL LOCAL     

HOTĂRÂREA Nr.6. 
Din data de 23.01.2020. 

Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria 

Crasna și din serviciile publice din subordinea consiliului local 
 

Consiliul local al comunei Crasna, 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a primarului cu nr.297/15.01.2020, Raportul compartimentului de 

specialitate cu nr.308/15.01.2020, Avizul comisiei de specialitate; 

-  prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

- Procesul verbal nr.239/14.01.2020 încheiat cu ocazia consultării reprezentanților salariaților 

cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual 

din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria Crasna și din serviciile publice 

din subordinea consiliului local; 

- Prevederile art.I,  pct.13 din OUG nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative; 

- prevederile H.G. nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată;  

- Prevederile art.2 alin.(1) lit.a), alin(3), art.8 alin(1), art.10 alin.(1), art.11, art.12 alin.(1) 

art.38 alin.(1) și alin(2) lit.b) și Anexa nr.VIII, Capitolul I, lit.A, pct.III lit.a) și b), capitolul 

II, lit.A, pct.IV din Legea nr.153/2017 - Legea-Cadru privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi lit. d), art. 212, alin. (2) și alin.(3) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ;  

În temeiul  art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

HOTĂRĂŞTE:  
Art.1. Începând cu  luna ianuarie 2020 se stabilesc salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria 

Crasna și din serviciile publice din subordinea consiliului local, conform anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Prezenta hotărâre de consiliul local se completează cu prevederile LEGII-CADRU nr. 

153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată, precum 

şi cu celelalte acte normative din domeniul salarizării personalului bugetar. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Crasna. 

Art.4. Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei; 

- Compartimentul buget-contabilitate-resurse umane. 

- Persoanei de la art.1; 

- Dosar şedinţă. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   Contrasemnează, 

            Pap Sandor                                       Secretarul general al comunei, 

                                                 Lazar Veturia 
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ROMÂNIA            Anexa nr.1. 

JUDEȚUL SĂLAJ                      la HCL nr.6. 

COMUNA CRASNA        din data de 23.01.2020. 

CONSILIUL LOCAL 

 

Salarii de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaționale ”Administrație” din primăria Crasna și din serviciile publice din 

subordinea consiliului local 

I. Funcții publice  

a) Funcţii de conducere  

Nr. 

crt.  

 Funcţia   Nivelul 

studiilor  

Salariul de 

bază – lei-  

Coeficient  

1.  Secretar general al unităţii administrativ - 

teritoriale 

S 8320 4 

2. Şef birou S  6467 2.90 

NOTĂ: Salariile de bază pentru funcțiile publice de conducere cuprind sporul de vechime în muncă 

la nivel maxim. 

 

b) Funcţii publice de execuţie  

Nr.  

Crt.  
Funcţia, gradul profesional  

  

Nivelul 

studiilor  

Salariul de 

bază - lei - 

Gradaţia 0  

Coeficient  

1.  Inspector/consilier achiziții publice/polițist 

local 

     

grad profesional superior  S  5865 2,63  

grad profesional principal  S  5174 2,32  

grad profesional asistent  S  4148 1,86  

grad profesional debutant  S  3523 1,58  

2. Referent /polițist local      

grad profesional superior  M  4973 2.23 

grad profesional principal  M  4148 1,86  

grad profesional asistent  M  3523 1,58  

grad profesional debutant  M  3211 1,44  

Nota:Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi 

nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar al comunei, exclusiv majorările prevăzute la 

art. 16 alin. (2). 

 

II. Personal contractual 

a) Funcții contractuale de conducere  

Nr. 

crt.  

Funcţia  Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază 

- lei - 

Coeficient  

1.  Administrator public M 10400 4 

NOTĂ:  

 Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, în condiţiile 

legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ - teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, 

între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului general al unităţii 

administrativ - teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia viceprimarului, care cuprinde şi 

majorarea prevăzută la art. 16 alin. (2) din Legea nr.153/2017. 
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b) Funcţii contractuale de execuţie  

Nr.  

Crt.  

Funcţii de execuţie pe grade și trepte 

profesionale  

Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază  

- lei-  

Gradaţia 0  

Coeficient  

1. Inspector de specialitate IA 

(Consilierul personal al primarului)  

S  5865 2,63 

2. Inspector de specialitate I S  3992 1,79 

3. Inspector de specialitate II S  3724 1,67 

4. Inspector  de specialitate debutant  S  3523 1,58 

5. Referent IA M  3523 1,58 

6. Referent I M  3434 1,54 

7. Referent II M 3345 1,50 

8. Referent debutant  M  3211 1,44 

9. Guard M; G  2631 1,18  

10. Şofer I M; G  3434 1,54  

11. Conducător autospecială   3434 1,54 

12. Muncitor calificat I  M; G  3434 1,54  

13. Magazioner  M; G 3345 1,50 

 

III. - Indemnizația lunară de care beneficiază consilierii locali ai comunei Crasna care participă a 

cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, 

desfăşurate în condiţiile legii, se stabilește la 10% din indemnizația lunară a primarului, potrivit 

prevederilor art. 212, alin. (2) și alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 


