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HOTĂRÂRE 
privind stabilirea salariilor de bază pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Măgura și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al comunei 

Măgura, incepând cu 01.01.2022 
 
 

Consiliul Local al comunei Măgura, Judetul Bacau, întrunit in sedinta ordinara  din data de   20.12.2021 
Având în vedere: 
a) Referatul de aprobare al d-lui Costrăş Iordache, primarul comunei Măgura inregistrat sub nr. 14194/ 

14.12.2021,  prin care propune stabilirea salariilor de bază pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Măgura și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al 
comunei Măgura, incepând cu 01.01.2022;  

b) Raportul de specialitate intocmit de dna Apetroaeri Elena Irina – secretarul general al comunei inregistrat 
sub nr. 14195/ 14.12.2021.  

c) HCL nr. 11/ 31.01.2019 privind  stabilirea salariilor de bază pentru functiile publice si functiile contractuale 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Măgura, ȋncepând cu data de 01.01.2019. 

d)H.C.L. nr. 43/ 24.06.2021 privind aprobarea înființării unui cabinet medical școlar pentru unitățile de 
învățământ din U.A.T Comuna Măgura, Jud. Bacău. 

Ȋn conformitate cu temeiurile juridice ale: 
a) art. 3 alin. (1) din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificata prin Legea nr. 199/1997, prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva ale autoritatilor 
administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in cadrul legii, in nume propriu si in interesul populatiei 
locale, o parte importanta a treburilor publice”; 

b) art. 129 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) din OUG  nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ; 
e) art. 11 alin. (1), art. 38 alin. (3) lit. e), f), Anexa nr. II pct. a4 din Legea 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
f) O.U.G. nr. 79/ 2017 privind modificarea Legea nr. 227/ 2015 privind codul fiscal. 
Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Măgura. 
In temeiul prevederilor art.133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art.136 alin.(1) și alin. (8), art.139 alin. (1), 

art.140 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 si art. 243 alin.(1) lit. a) din OUG  nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ 

 
Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 

 
 

Art.1. Începând cu data de 01.01.2022, salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual 
din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" și Cabinet medical școlar din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Măgura și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al comunei Măgura, se stabilesc pe 
baza coeficienților, prin înmulțirea acestora cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare, 
salariile de baza rotunjindu-se din leu in leu in favoarea salariatului, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul comunei Măgura va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii, 

primarului Comunei Măgura, judeţul Bacău şi compartimentului financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, 
încasări buget și gestiune din aparatul de specialitate al primarului pentru ducere la ȋndeplinire şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediu, în monitorul oficial local și pe pagina de web: http://www.primaria-
magura.ro. 

 
 

 

 

 
 
 
 
Nr. 84 
Din  20.12.2021 
Nr. de consilieri prezenţi __15___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi  20.12.2021, cu un numar de voturi „ pentru”__14__, voturi „abţineri” _1_, voturi  „împotrivă” _-_, din totalul de _15__ 
consilieri prezenţi.      

Preşedinte de şedinţă, 
….………………………… 

 
CONSTANTIN  CHITIC   

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

AL  C O M U N E I  
  ………………….………………………… 

ELENA IRINA APETROAEI 



 
 

 ANEXA la  HCL  nr.  84/ 20.12.2021  
     

Nomenclatorul,  ierarhia  şi  coeficientii pentru stabilirea salariilor de baza 
pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul UAT COMUNA MAGURA, 
judeţul Bacău  - începând cu 01.01.2022, în conformitate cu Legea nr. 153/ 

28.06.2017 

 
a) Funcţii publice de conducere     

Nr. crt.  Funcţia  
Nivelul 
studiilor  

 coeficient   
 

1 
Secretarul general al unității 
administrativ teritoriale 

S            3.97      
 

2 Şef serviciu, arhitect şef la nivel oraş S            3.76      
 

3 Şef birou, şef oficiu S            3.68       
 

    
b) Funcţii publice generale de execuţie     

Nr. crt.  Funcţia  
Nivelul 
studiilor  

 coeficient   
gradatia 0 
vechime    

1 
Auditor      

grad profesional superior  S            2.86       

2 

Consilier, consilier juridic, expert, 
inspector, polițist local 

  
   

grad profesional superior  S            2.52       
grad profesional principal  S            2.17       
grad profesional asistent  S            1.96       

grad profesional debutant  S            1.76       

3 

Referent/ polițist local      
grad profesional superior  M            1.95       
grad profesional principal  M            1.69       
grad profesional asistent  M            1.59       

grad profesional debutant  M            1.48       
   

  
     
c) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale  - funcţii contractuale  

Nr. 

Funcţia  
Nivelul 
studiilor  

 coeficient 
gradatia 0 
vechime   

 

crt.  

 

1 

Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent de 
specialitate, inspector casier S 2.52  

  
IA   

2 
Referent, inspector, arhivar, referent casier           

M    
IA  1.76  

I  M  1.69  

3 
Portar, paznic, pompier, guard, bufetier, 
manipulant bunuri, curier  

M; G  1.41 
 



4 
Îngrijitor M/G  1.38  

debutant   M/G  1.31  

5 
Şofer 

M; G    
I  1.48  

II  M; G  1.38  
6 Buldoexcavatorist   M; G  1.69  

7 
Muncitor calificat 

 M; G  1.60  
 I   

8 
Muncitor necalificat 

 M; G  1.48  
 I   
II  M; G  1.31  

 
d) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale  - funcţii contractuale – 
Cabinet medical școlar (Anexa nr. II – a.4 - Unităţi sanitare, cu excepţia celor 
cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico - socială) 

Nr. crt.  Funcţia  
Nivelul 
studiilor  

 coeficient   
gradatia 0 
vechime   

1 Medic  S 2.51 

2 Asistent medical principal PL/ M 1.56/ 1.54 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
….………………………… 

 
CONSTANTIN  CHITIC   

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

AL  C O M U N E I  
  ………………….………………………… 

ELENA IRINA APETROAEI 


