
 

 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

C O N S I L I U L  L O C A L  
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea salariilor de bază pentru functionarii publici și personalul 

contractual din Primăria comunei Frătăuții Noi și a indemnizației consilierilor 

  

 Consiliul local al comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava; 

 Având in vedere: 

- expunerea de motive a  primarului comunei Frătăuții Noi, Gheorghe 

Ştreangă , nr. 5630 din 04.07.2017; 

- raportul compartimentului de specialitate nr.5629 din 04.07.2017 ;   

- raportul comisiei de specialitate nr.6088 din 25.07.2017; 

- prevederile art. 11 alin. (1) din Legea 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice precum și a Procesului verbal al 

reprezentanților salariaților din data de 20.07.2017; 

-  În temeiul art. 36 alin. (2), lit. “b”și alin.(4), lit.(a) și ale art. 45 alin. 

(2) lit.a și ale alin.(6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 

H O T A R Ă Ș T  E: 

 

Art.1 Se aprobă salariile de bază pentru functionarii publici și personalul 

contractual din Primăria comunei Frătăuții Noi conform Anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din Hotărâre. 

Art.2 Se aprobă indemnizația consilierilor după cum urmează: 

 -  4% din indemnizația primarului comunei pentru ședința de consiliu; 

 -  6% din indemnizația primarului comunei pentru 2 ședințe  din cadrul 

comisiilor (3% pentru fiecare ședință); 

Art.3    Se modifică alin(2) al Art. 65 din Regulamentul de functionare al 

Consiliului local al comunei Frătăuții Noi și va avea următorul conținut: 

 ”Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la 

şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în 

cuantum de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului.” 

Art.4   La nivelul aparatului de specialitate al primarului se aprobă 

reâncadrarea: 

 - funcției de șofer buldoexcavator   în șofer; 

 - funcției de  șofer autocamion  în  șofer; 

 - funcției de  paznic-stație epurare  în paznic; 

 - funcției de  șofer microbuz școală  în șofer; 

Art.5   Se aprobă grila de salarizare la gradația 0, conform Anexei nr. 1. 



Art.6   Potrivit art.4 se aprobă, în formă actualizată, Statul de funcții pentru 

aparatul de specialitate al primarului, conform Anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art.7  Primarul comunei, secretarul comunei și biroul financiar contabil al 

primăriei vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

           Art.8  Comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate     

va fi asigurată de catre secretarul comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava. 
 

 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Consilier, 

 

Vasile Fădor 

Contrasemnează: 

Secretar al comunei, 

 

Oltea-Rodica MOISUC  

 

 

Frătăuţii Noi, 25.07.2017 

Nr. 39 

Vizat C.F.P. 

Mircea Guță 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 

 la  HCL nr. 39 din 25.07.2017 

 

Anexa salarii pentru personalul din cadrul  Primăriei comunei Frătăuții Noi  

începand cu 1 iulie 2017 

 

  

 

  Funcția de demnitate publică 

 

Funcția Indemnizația 

lunară, lei 

Coeficient 

Primar comună 7250 5 

Viceprimar comună 5800 4 

     

Gradația 

Funcția 

I II  

Funcții conducere    

 

Secretar UAT 4915 

3,39 

5757 

3,97 

 

Sef Birou 4815 

3.32 

5579 

3.84 

 

 

Funcții execuție 

Salariu de bază 

gradația 0 

/coeficient 

salarizare 

 

 

   Auditor 

superior 3816 

2.63 

principal 3316 

2.28 

asistent 2559 

1.76 

 

  

Consilier, 

 Consilier juridic, 

 Expert, 

 Inspector 

superior 3736 

2.57 

principal 3257 

2.24 

asistent 2502 

1.72 

debutant 2443 

1.68 

 

 

 

   Referent 

superior 3200 

2.20 

principal 2897 

1.99 

asistent 2316 

1.59 

debutant 1804 

1.24 

Funcții contractuale   

Consilier primar  3644 

Guard, 

Paznic, 

Șofer 

Muncitor calificat 

 1713 

1.18 



 

Functii publice și contractuale 

 

 

Notă: Indemnizatiile functiilor de demnitate publica se obțin prin înmulțirea cuantumului  

salariului minim brut pe țară garantat în plată în vigoare, cu valoarea  coeficienților prezenți în 

Anexa IX punctul C poziția 14 și 26 din Legea 153/2017, pentru primar respectiv viceprimar. 

 Salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual, din cadrul primăriei, sunt 

pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1 - 5 se determină prin majorarea salariilor 

de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice. 

Salariul de bază la gradatia 0 se determină prin inmultirea coeficientului din anexă cu 

salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare. 

Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la 

nivel maxim. 

Salariații care sunt numiți prin dispoziție pentru a exercita Controlul Financiar Preventiv 

pot primi o majorare de 10%, din salariul de baza daca se încadrează în prevederile Art. 11 alin. 

(4) din Legea 153/2017. 

 

 

 

 

  Președinte de ședință,                                                                            Contrasemneaza,                                                                                                       

         Consilier                                                                                           secretar comună 

     Fădor Vasile                                                                                     Oltea-Rodica Moisuc 

 

 

Vizat C.F.P. 

Mircea Guță 

   

 


