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ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BOGDAND

HOTĂRÂREA Nr. 5/2019

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bogdand,

începând cu data de 01.01.2019

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOGDAND; 
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.30 din 04.01.2019 al Proiectului de hotărâre privind

stabilirea salariilor  de bază pentru funcţionarii  publici  şi personalul contractual  din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bogdand, începând cu data de
01.01.2019 întocmit de primarul comunei Bogdand prin care se propune stabilirea
salariilor  de  bază  pentru  funcţionarii  publici  şi  personalul  contractual  din  cadrul
aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Bogdand,  începând  cu  data  de
01.01.2019;

-Raportul de specialitate nr.29 din 04.01.2019 întocmit de Secretarul comunei
Bogdand;
          Prevederile art.1 alin (3), art.2 alin (1), lit. a), art.3 alin (1), art. 6, art.8 alin
(1), art.(9),  art.10, art.11, art.12 alin.  (1),  art.19, art.27 alin.(2),  art.  35, art.36,
art.38 alin.(3) lit.e) ale Legii nr.153/2017 lege cadru privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publici cu modificările şi completările ulterioare aduse de O.U.G. nr.
91/2017,

Nomenclatorului  funcţiilor  necesare desfăşurării  activităţilor  specifice  fiecărei
instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor care
sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea-
cadru  nr.  153/2017  privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri  publice  cu
modificările şi completările ulterioare;

Prevederile  O.U.G. nr.  79/2017 privind modificarea si  completarea Legii  nr.
227/2015 privind Codul Fiscal,

H.G. nr. 937 din 10 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată;

 Constatând  necesitatea  modificării  prevederilor  Hotărârii  Consiliului  Local
Bogdand  nr.  5/21.01.2018 privind stabilirea salariilor  de bază pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie„  din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bogdand  ,
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Ţinând  seama de  prevederile  Legii  nr.24/2000  privind  normele  de  tehnică
legislativă  pentru  elaborarea  actelor  normative,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin (1), alin (2) lit. a), lit. d), alin (9),
din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare;

În urma dezbaterilor care au avut loc și având avizul comisiei de specialitate;
În temeiul art.36, art.45 alin.(1) si art.115, lit.b) din Legea nr.215/2001 Legea

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.   Se aprobă salariile  de bază pentru funcţionarii  publici  şi  personalul
contractual  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Bogdand,
începând cu data de 01.01.2019, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.  2.  Incepand cu 01. 01. 2019  se acorda lunar  indemnizatie  de hrana
reprezentand a 12-a parte din doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in
plata.

Art.  3 Salariile  de  bază  pentru  funcțiile  specifice  altor  domenii  de
activitate bugetară, prevăzute în statele de funcții, dovedite a fi necesare desfășurării
activității aparatului de specialitate al primarului sau serviciilor publice din subordinea
Consiliului local al comunei  Hodod, sunt cele prevăzute în anexele la Legea-cadru nr.
153/28.06.2017 și se acordă potrivit prevederilor art. 38 din legea menționată.

Art. 4. Începând cu data de 01.01.2019, indemnizaţia maximă lunară de care
beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de
10% din indemnizaţia lunară a primarului.

Art.5.  Cu ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  hotărâri,  în  condiţiile  legii,  se
însărcinează Primarul comunei Bogdand, prin Compartimentul  financiar -contabilitate
şi responsabilul cu resurse umane, din aparatul de specialitate.

Art.6.  Prezenta  hotărâre  poate  fi  atacată  potrivit  prevederilor  Legii
contenciosului administrativ  nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7.  Prezenta hotărâre se comunică:
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- Instituţiei prefectului judeţului Satu Mare;
- Primarului comunei Bogdand;
- Compartimentului Financiar-contabilitate;
- Responsabilului cu resurse umane.

Adoptată în şedinţa ordinară din 09.01.2019 .

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează:
             SZILAGYI ANTAL-ATTILA                              SECRETARUL COMUNEI,

                      Cu atribuții delegate
-consilier local-      Temian Simona

L.S. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 respectiv
ale art.98 din Legea nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.

Nr.total al consilierilor în funcţie: 11;
Nr.total al consilierilor prezenţi; 11;
Nr.total consilieri absenţi: 0 ;
Voturi pentru: 11;
Voturi împotriva: 0 ;
Abţinere:0.

R O M Â N I A
JUDEŢUL SATU MARE
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CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI BOGDAND

ANEXĂ  I.

la Hotărârea nr.5/2019
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bogdand,

începând cu data de 01.01.2019

A. Salariile de bază pentru funcţiile publice din cadrul Primăriei comunei 
Bogdand:

a). Funcţii publice de conducere

Nr.
crt
.

FUNCŢIA Nivelul
studiilor

Coefi-
cient

Salariul
de

bază

1. Secretar al unităţii administrativ teritoriale S 3,00 6240 lei
 
     Notă  :
    Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprinde sporul de vechime în
muncă la nivel maxim.

    b). Funcţii publice generale de execuţie
Nr.
crt. FUNCŢIA

Grad
profesional

Nivelul
studiilor

Coeficie
nt

Salariul
de

bază

1. Auditor

superior S 2,40 4992
principal S 2,35 4888
asistent S 2,15 4472
debutant S 1,95 4056

2. Consilier, consilier juridic, 
expert, inspector

superior S 2,40 4992
principal S 2,35 4888
asistent S 2,15 4472
debutant S 1,95 4056

3.

Referent

superior M 1,85 3848
principal M 1,75 3640
asistent M 1,65 3432
debutant M 1,55 3224
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Notă :
  Salariile de bază 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 -  CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice 
Adoptată în şedinţa ordinară din 09.01.2019 .

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează:
             SZILAGYI ANTAL-ATTILA                              SECRETARUL COMUNEI,

                      Cu atribuții delegate
-consilier local-      Temian Simona

L.S. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 respectiv
ale art.98 din Legea nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.

Nr.total al consilierilor în funcţie: 11;
Nr.total al consilierilor prezenţi; 11;
Nr.total consilieri absenţi: 0 ;
Voturi pentru: 11;
Voturi împotriva: 0 ;
Abţinere:0.

   
 

 R O M Â N I A
JUDEŢUL SATU MARE
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CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI BOGDAND

ANEXĂ  II.

la Hotărârea nr.5/2019
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bogdand,

începând cu data de 01.01.2019

A. Salariile de bază pentru funcţiile contractuale din  cadrul Primăriei comunei 
Bogdand:

Funcţii de execuţie pe grade  şi trepte profesionale

Nr.
crt. FUNCŢIA

Nivelul
studiilor

Coeficien
t

Salariul
de

bază

1.

Consilier, inspector de specialitate IA S 1,85 3848
                I S 1,80 3744
             II S 1,75 3640

                       Debutant S 1,65 3432

2.

Referent , inspector, arhivar, referent 
casier              gradul IA M 1,60 3328
gradul I M 1,55 3224
gradul II M 1,50 3120
debutant M 1,47 3058

3. Consilier personal al primarului M 1,45 3016
4. Portar, paznic, pompier, guard, bufetier, 

manipulant bunuri, curier  M; G 1,40 2912
5. Muncitor calificat  I M; G 1,45 3016

II M; G 1,43 2974
III M; G 1,40 2912
IV M; G 1,39 2891

6. Şofer I M, G 1,45 3016
Şofer II M; G 1,40 2912

Notă :
  -Salariile de bază 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 -  CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice 
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  -Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la gradul IA sau Treapta IA, 
potrivit nivelului studiilor , de la administraţia publică locală , se utilizează  şi pentru 
salarizarea  funcţiilor  de la cabinetul primarului  comunei Bogdand

Adoptată în şedinţa ordinară din 09.01.2019 .

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează:
             SZILAGYI ANTAL-ATTILA                              SECRETARUL COMUNEI,

                       Cu atribuții delegate
-consilier local-      Temian Simona

L.S. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 respectiv
ale art.98 din Legea nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.

Nr.total al consilierilor în funcţie: 11;
Nr.total al consilierilor prezenţi; 11;
Nr.total consilieri absenţi: 0 ;
Voturi pentru: 11;
Voturi împotriva: 0 ;
Abţinere:0.


