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R O M Â N I A  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI GAVOJDIA  

NR. 60 DIN 09.01.2023 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind salarizarea personalului plătit din bugetul local al comunei Gavojdia începând cu 

data de 01.01.2023  

 
 

Analizând prevederile: 

a) art. 138 alin. (4) și alin. (5) din Constituția României, republicată;  

b) Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 

d) Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017; 

e) Hotărârii Consiliului Local nr. __________ privind aprobarea organigramei și a statului de 

funcții ale Comunei Gavojdia  

f) HG nr. 1447/2012 – pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

Realizând consultarea prevăzută la art. 11 alin (1) din Legea-cadru privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice nr. 153/2017, prin procesul-verbal nr. __________, 

Realizând publicarea anunţului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local privind 

salarizarea personalului plătit din bugetul local al comunei Gavojdia, în contextul prevederilor art. 7 din 

Lege nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare şi 

care a făcut obiectul publicării pe pagina de internet la adresa: www. comunagavojdia.ro, 

Luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Gavojdia, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub 

nr. 61/09.01.2022 și raportul de specialitate al compartimentului juridic nr. ___________  

b) avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Gavojdia, înregistrat la 

nr.___________ 

Având la bază prevederile art. 11 și art.16 din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice nr. 153/2017 și ale art.I alin.3,4, și 7 din O.U.G. nr.168/2022 -  privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, prorogarea unor termene și pentru modificarea și completarea unor acte normative 

În temeiul art.196 alin.1 lit.a) şi art.139 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 – privind Codul administrativ, 

 

Consiliul Local al Comunei Gavojdia adoptă prezenta hotărâre 

 

Art. 1. - (1) Începând cu data de 01.01.2023 se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile prevăzute 

la art. 11 alin. (2) din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017 

la nivelul Comunei Gavojdia conform anexei, care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) În anul 2023, ordonatorul de credite acordă, lunar, indemnizaţii de hrană, care se acordă 

proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, valoarea indemnizației de hrană menținându-se la 

nivelul din anul 2022, respective 347 lei/angajat/lună. 

(3) În anul 2023, ordonatorul de credite acordă, voucher de vacanță, care se acordă proporţional cu 

timpul efectiv lucrat în anul 2023, valoarea voucher-ului de vacanță menținându-se la nivelul din anul 

2022, respectiv 1.450 lei pentru un an. 

 (4) Ordonatorul principal de credite stabilește, prin dispoziție, salariile de bază pentru personalul 

din organigrama comunei Gavojdia care se regăsește în nomenclatorul funcțiilor prevăzut în anexa la 

prezenta hotărâre, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale, precum și în coeficientul şi suma din 

anexă specifice fiecărei funcții, la care se adaugă tranşele de vechime în muncă individualizate pentru 

fiecare angajat. 
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(5) Coeficienții prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre sunt corespunzători salariilor de bază la 

gradația O, excepție făcând funcția de secretar general pentru care gradația de vechime la nivel maxim 

este cuprinsă în coeficient, valoarea coeficientului fiind de 2.300 lei (salariul minim brut pe țară garantat 

în plată stabilit potrivit legii pentru anul 2021). 

(6) Salariul de bază al persoanei care exercită controlul financiar preventiv se majorează cu 10%. 

(7) Ordonatorul de credite va desemna prin dispoziție persoanele care exercită atribuțiile precizate 

la alin. (5). 

          (8)Indemnizația lunară a primarului și viceprimarului se majorează cu 25% pe perioada 

implementării proiectelor cu finanţare din fonduri europene nerambursabile.  

           (9) Persoanele nominalizate prin dispoziție a primarului comunei Gavojdia în echipa de 

implementare a proiectelor cu finanţare din fonduri europene nerambursabile beneficiază de o majorare a 

salariului de bază cu până la 25% pe perioada implementării proiectelor, respectiv de la semnarea 

contractului de finanțare și până la depunerea ultimei tranșe de plată. Persoanele nominalizate în echipa 

de implementare și cuantumul sporului pentru fiecare persoană în parte vor fi stabilite prin dispoziție a 

primarului. 

Art. 2. – (1) Se stabilește indemnizația lunară de care beneficiază consilierii locali pentru 

participarea la ședințele consiliului local și la ședințele comisiilor de specialitate în cuantum de 10% din 

indemnizația lunară a primarului comunei Gavojdia, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. 2 din 

Legea 153/2017, 50% pentru ședințele consiliului local și 50% pentru ședințele comisiilor de specialitate. 

(2) Indemnizația se va acorda proporțional cu numărul ședințelor la care  participă fiecare consilier 

local în cursul lunii, î baza listelor de prezență. 

Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în termenul 

prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comunei Gavojdia, și prefectului județului Timiș și se 

aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 

www.comunagavojdia.ro. 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr. total consilieri locali 11, nr.consilieri prezenți 11, nr.voturi pentru 11, nr.voturi împotrivă 0, nr.abțineri 0   

 

 CONTRASEMNEAZĂ 
                SECRETAR GENERAL 

LENUȚA MOICA 

      INIȚIATOR 

       PRIMAR 

DĂNUȚ STOICA 
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                                                                                        Anexa la Proiectul HCL nr. 60 din 09.01.2023 

 

 

Grila de salarizare 

a funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice în comuna Gavojdia începând cu data de 

01.01.2023 

 

 

FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 

 

Nr. 

crt.  
Funcția  

Nivelul 

studiilor  

Coeficient 

din 

salariul 

minim 

garantat 

(2080 lei) 

Cuantum salariu bază  

(lei) 

1.  Primar S 4 8320  

(se aplică prevederile art.I alin.4 

din O.U.G. nr.168/2022) 

2.  Viceprimar  S 3 6240 

(se aplică prevederile art.I alin.4 

din O.U.G. nr.168/2022) 

 

 

I. FUNCȚIONARI PUBLICI 

 

 

 a) Funcții publice de conducere  

 

 
Nr. 

crt.  
Funcția  

Nivelul 

studiilor  

Coeficient 

din 

salariul 

minim 

garantat 

(2300 lei) 

Cuantum salariu bază  

(lei) 

 

3.  Secretar al comunei  grad I S 2,99 6240 

(se aplică prevederile art.11 

alin.4 din Legea nr.153/2017)  

 

 

   b) Funcții publice generale de execuție  

 

 
Nr. 

crt.  
Funcția  

Nivelul 

studiilor  

Coeficient 

din 

salariul 

minim 

garantat 

(2300 lei) 

Cuantum 

salariu 

bază la 

gradaţia O 

(lei) 

 1.  Auditor, grad profesional superior  S  2,1 4830 

 grad profesional principal  S  2,05 4715 

 grad profesional asistent  S  2 4600 
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2

2 

Consilier, consilier juridic, expert, 

inspector; grad profesional superior  

S  2,1 4830 

 grad profesional principal  S  2,05 4715 

 grad profesional asistent  S  2 4600 

 grad profesional debutant  S  1,95 4485 

 
3 Referent de specialitate; grad 

profesional superior  

SSD  2 4600 

 grad profesional principal  SSD  1,95 4485 

 grad profesional asistent  SSD  1,9 4370 

 grad profesional debutant  SSD  1,85 4255 

  Referent; grad profesional superior  M  1,95 4485 

 grad profesional principal  M  1,9 4370 

 grad profesional asistent  M  1,85 4255 

 grad profesional debutant  M  1,75 4025 

 

 

 

II. PERSONAL CONTRACTUAL 

 

   b) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale  

     

       

 
Nr. 

crt. 
Funcția 

Nivelul 

studiilor 

Coeficient 

din salariul 

minim 

garantat 

(2300 lei) 

Cuantum 

salariu bază 

la gradaţia O 

(lei) 

 

 1.  Auditor gradul IA  S  2,1 4830  

 gradul I  S  2,05 4715  

 gradul II  S  2 4600  

 

 Consilier, expert, inspector de specialitate, 

revizor contabil, arhitect, referent de 

specialitate, inspector casier gradul IA  

S  2,1 4830  

 gradul I  S  2,05 4715  

 gradul II  S  2 4600  

 debutant  S  1,95 4485  

  Consilier juridic gradul IA  S  2,1 4830  

 gradul I  S  2,05 4715  

 gradul II  S  2 4600  

 debutant  S  1,95 4485  

 

 Tehnician-economist, secretar superior, 

interpret relații, interpret profesional, 

conductor arhitect, inspector, referent, 

subinginer, arhivist gradul IA  

SSD  2 4600  

 gradul I  SSD  1,95 4485  

 gradul II  SSD  1,9 4370  

 debutant  SSD  1,85 4255  



 5

 

 
 Referent, inspector, arhivar, referent casier 

IA  

M  1,95 4485  

 I  M  1,9 4370  

 II  M  1,85 4255  

 debutant  M  1,75 4025  

  Agent agricol I  M  1,9 4370  

 II  M; G  1,85 4255  

 debutant  M; G  1,75 4025  

 
 Stenodactilograf, secretar-dactilograf, 

dactilograf IA  

M  1,6 3680  

 I  M; G  1,65 3795  

 debutant  M; G  1,6 3680  

  Secretar  M; G  1,65 3795  

 Secretar debutant  M; G  1,6 3680  

  Administrator I  M  1,85 4255  

 II  M  1,75 4025  

  Șef depozit I  M  1,85 4255  

 II  M  1,75 4025  

  Casier, magaziner  M; G  1,85 4255  

 Casier, magaziner debutant  M; G  1,75 4025  

  Șef formație pază/pompieri  M; G  1,85 4255  

 
 Portar, paznic, pompier, guard, bufetier, 

manipulant bunuri, curier  

M; G  1,6 3680  

  Bucătar, lenjereasă  M; G  1,6 3680  

  Îngrijitor  M/G  1,65 3795  

 debutant  M/G  1,6 3680  

  Maistru I  M; G  1,75 4025  

 II  M; G  1,65 3795  

  Șofer I  M; G  1,75 4025  

 II  M; G  1,65 3795  

  Muncitor calificat I  M; G  1,75 4025  

 II  M; G  1,65 3795  

 III  M; G  1,6 3680  

 IV  M; G  1,55 3565  

  Muncitor necalificat I  M; G  1,5 3450  

 II - fără sporuri  M; G  1,45 3335  

 

 

           PRIMAR          SECRETAR GENERAL 

                            DĂNUȚ STOICA            LENUŢA MOICA 

                    

 


