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HOTĂRÂREA  nr.45 

Din 31.07.2017 

Cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ignesti . 

 
   Consiliul al comunei Igneşti, Jud.Arad 

   Avand in vedere : 

       -expunerea de motive a primarului comunei Ignesti nr.682/24.07.2017 cu privire la iniţiativă; 

       -referatul biroului  resurse umane din cadrul Primăriei Comunei Ignesti nr.681/24.07.2017 ; 

       -Referatul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local; 

       -prevederile statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ignesti aprobat 

prin HCL nr.22/18.03.2016 si modificat prin HCL nr.33/31.05.2017 ; 

       -prevederile art.11, art.13, art.38 şi ale Anexei nr. IX lit.C  din Legea nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice;                         

       -prevederile art.36 alin.(2),lit.a,alin.(3),lit.b din Legea nr.215/2001,republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

       -votul favorabil exprimat de un numar de 9 consilieri locali, din cei 9 consilieri prezenti la 

lucrarile sedintei; 

 

       În temeiul art. 45 alin.(2) lit.a din Legea nr. 215/2001 -Legea administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
       Art.1.Se aprobă nivelul salariilor de bază în lei pentru funcțiile publice şi pentru  funcțiile 

contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei Ignesti, care intră sub incidența 

prevederilor art.11 din Legea nr.153/2017, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

       Art.2.-La emiterea dispoziţiilor de stabilire a salariilor de bază conform anexei la prezenta 

hotărâre de consiliu, in cadrul coeficientilor propusi, vor fi incluse toate sporurile acordate prin lege 

sau dispozitie, inlcusiv majorarea de 10% pentru personalul care exercita activitatea de control 

financiar preventiv, conform art.15 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice. 

      Art.3.Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Primarul comunei Ignesti, prin emiterea 

de dispoziţii de reîncadrare a funcţionarilor publici şi personalului contractual, ce fac obiectul 

prezentei hotărâri, prin stabilirea salariului de bază şi a salariului lunar, în condiţiile legii. 

      Art.4.Prezenta hotarare se comunica : 

        - Primarului comunei Ignesti 

        -Compartimentului Contabilitate din cadrul Primariei Ignesti 

        - Institutiei Prefectului Judetului Arad 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                VIZAT  DE LEGALITATE, 

 Consilier,                                                                             Secretar, 

          Bun Pavel  Teodor                                                           Boșcaiu Simion Moisă 



 
 

 
         Avizat, Anexa 1 
          Primar H.C.L.nr.45/31.07.2017 
Urs Ioan Marinel 

 
Nr. 

crt 

Funtia Gradatia Salariu 

propus(lei) 

Coeficient 

rezultat 

Observatii 

 Primar  5800 4  

 Viceprimar  4350 3  

1. Secretar  4350 3  

2. Consilier 5 4060 2,8 +CFP 

3. Inspector 5 3915 2,7 +Urbanism 

4. Consilier 

Juridic 

3 3915 2,7 +Registrul 

electoral 

+Achizitii 

publice 

+Control 

Financiar 

Preventiv 

5. Referent 2 2610 1,8 +Asistenta 

sociala 

6. Inspector 0 2465 1,7  

7. Bibliotecar 5 2683 1,85 +SVSU 

8. Sofer 5 1885 1,3 +Tractorist  

9. Muncitor 2 1885 1,3 +Fochist 

 

Coeficientii propusi includ toate sporurile legale inclusiv sporul de vechime. 

 


