ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737541 – RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274;
e-mail: primrafaila@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 28/2019
privind stabilirea salariilor de bază pentru functionarii publici si personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Rafaila,
precum și din cadrul Serviciului Public de Gospodarire Comunala din subordinea
Consiliului local Rafaila
având în vedere :
-expunerea de motive a primarului din care reiese necesitatea stabilirii salariilor de
baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de
specilaitate al primarului precum si din cadrul Serviciului Public de Gospodarire
Comunala din subordinea Consilului Local Rafaila;
-procesul-verbal de consultare al salariatilor nr. 1417/03.04.2019;
-raportul de specialitate al compartimentului de resort cu privire la propunerea de
initiere a unui proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din
aparatul de specialitate al primarului si al serviciului din subordinea Consiului local
precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
in conformitate cu:
- prevederilor art. 2, alin. (1) lit. a, art. 3 alin. 1 si 4, art. 6, art. 8, art. 10, art. 11, alin.
1, alin. 2, alin. 3, alin. 4, art. 12, alin. 1, art. 14, alin.1, art. 15, art. 16, art. 19, art. 25, art.
38, alin 3-7 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
- prevederile art. 1 din H. G. nr. 937/2018 privind stabilirea salariului de baza minim
brut pe tara garantat in plata;
- prevederile Legii nr 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata(2),
cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit. a, art. 45 alin. (1) și art. 115 alin (1) lit. “b,,
din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicata, cu modificarile
și completarile ulterior;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Incepând cu data de 01 martie 2019 se stabilesc salariile de bază pentru
functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Rafaila, precum și din cadrul Serviciului Public de Gospodarire
Comunala din subordinea Consiliului local Rafaila, potrivit anexei nr. 1 - care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La emiterea dispozițiilor de stabilire a salariilor de baza, conform anexei la
prezenta hotărâre de consiliu, se va cuprinde o majorare 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, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește
primarul comunei Rafaila, prin compartimentul Buget,contabilitate, impozite si taxe locale.

Rafaila, 15 aprilie 2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Fânariu Costel
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,
p. Voicu Victoriţa

Adoptată în şedinţa ordinara din data de 15 aprilie 2019.
Cu un număr de ____ voturi din numarul total de 11 consilieri în funcţie.

Anexa nr. 1 la HCL nr. 28/15.04.2019
NOMENCLATORUL ȘI IERARHIA FUNCȚIILOR –PRIMARIA COMUNEI RAFAILA

Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Rafaila
II. Salarii de bază pentru funcții publice .
Nr
crt
1

Nr
crt
1.

2.

3.

a. Funcții publice de conducere:
Funcția

Nivel studii

Secretar al unității administrativ-teritoriale
gradul III
b. Funcții publice generale de execuție :
Funcția

S

Nivel
studii

Consilier juridic, consilier, inspector, expert
grad profesional superior
grad profesional principal
grad profesional asistent
grad profesional debutant
Referent de specialitate
grad profesional superior
grad profesional principal
grad profesional asistent
grad profesional debutant
Referent
grad profesional superior
grad profesional principal
grad profesional asistent
grad profesional debutant

Salariu de baza
la gradatia 0
5.824 lei

Salariu stabilit
la gradatia 0

S
S
S
S
S/SSD

4.264 lei
4.222 lei
4.160 lei
3.952 lei
3.744 lei

S/SSD
S/SSD
S/SSD
M

2.912 lei
2.704 lei
2.496 lei
2.912 lei

M
M
M

2.704 lei
2.496 lei
2.288 lei

III. Salarii de bază pentru personalul contractual
Nr
crt
1

a) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale
Funcția
Nivel studii
Referent IA (Consilier – cabinet primar)

S/M

Salariu stabilit
la gradatia 0
3.744 lei

Referent de specialitate

S

3.744 lei

Referent I

M

2.704 lei

2

Sef formatie pompieri

M

3.016 lei

3

Șofer - Treapta I

M/G

3.432 lei

Sofer microbuz

M

3.432 lei

4

Referent –casier I

M

3.162 lei

5

Paznic

M/G

2.080 lei

IV . Cultură
Nr
crt
1.

Funcția
Referent - treapta I

Nivel studii
M

Salariu stabilit
la gradatia 0
2.288 lei

V . Serviciul Public de Gospodarire Comunala
Nr
crt
1.
2.
3.
4.

Funcția
Sofer I
Sofer
Muncitor necalificat I
Muncitor necalificat

Nivel studii
G/M
G
G
G

Salariu stabilit
la gradatia 0
3.432 lei
2.080 lei
2.704 lei
2.080 lei

