
HOTARAITE
privind modiflrcarea coeficienfilor care stau lat baza

bazi pentru funcfionarii publici qi personalul con
spe_cialitate al primarurui comunei bilreja qi srervicii

consiliului local raportatlasalariul de bazi minLim brr
ih vigoare

consiliul local al comunei obreja intrunit in gedinJa ordtinar[ in
Yindnd referatul de aprobare al primarulli cr.1Lur us aprooare at prrmarului comun,ei

contabll din cadrul aparatul de specialitate al primarutui si aviz
consiliuhri local al comunei Obreja;

i gi avizul

tn- temeiul prevederilor art. 3 al. (4), art.10-13, din oprivind salarizareapersonalurui pldtit din fonduri publice, .u .o,op
Y dzdnd Nomenclatorul funcf iilor necesare desfrgurdrii aitiv

:i:lf"lul I ?9*1.'i'qti:i.p,pll.: locale, precum ei ilrarhia tuncfii
cap.I lit. A pct. III lit. ,,a,, gi.lir.,,b,, 9i cap. tI tit. a pct. fV fu i"13.u nr. f

. In temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), litera,,b,, gi'itin. 1+privind codul administrativ, cu co rpletirile gi mooificarile ulierioare

HOTARASTE:
A^rt. I Se aprobd modificarea coeficienfilor care stau rla baza

tl1T flnctioy.lji null1ci gi personalul contractuat din aparatuJt de

9T.l ry..liciile publice din subordinea consiliului local rap,rrtat la
laftgarantatinplatr, in vigoare, conform anexei 1 care face pJ.r" int.

Art, 2 Nivelul veniturilor salariale stabilite potrivit pre,"ot"i
indemnizafiei lunare a viceprima..rrui 

"o-urriit or":i, *JttffiT:l1
1l1,It:" nr. 15312017, cu incadrarea in cheltuieliie O" p".roriat
cheltuieli,

Art.3 Prezenta hotdrare se comunicd, potrivit prevederilor art.
privind Codul Administrativ:
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nng"la

nlrii salariilor de
cfilal din aparatuil de
publice din subordinea
pe fard garantat in plati,

de 18.02.2020;
raportul compartimentului
i'de specialitate din caJrul

ru rn. 153 din 28 iunie 2017
e gi rmodifioirile ulterioare:t
ilor specifice fiecdrei institufii

plevdzute in anexa nr. \flII
3l2r)17;
litera"a" din OUG 57l20lg

indrii salariilor de baz|
ialitrrte al primarului comunei
lariul de bazd minim brut pe
ttd rlin prezenta hotlrdre.

nu pot depdgi nive:lul
prevdztfie la art. 16 alin. (2)

lm bugetele de venituri si

r97 din OUc 57t2019

i Obreja si pe pagina

O,v t)
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ANEXA NR. lla Horirarea Consiliului
Local Obreja dr. 6 din 1g.02.2020

SALARIILE
Pentru functionarii publici si personalul contrac
comunei Obreja si serviciile publice din subord

I SALARIZAREA FLINCTIONARILOR PUBLICI

A Functii publice de conducere

Nr.
crt

Numele si prenumele Functia ]

I Arqovan Teodor Secretar seneral

le de

A. Functii de executie sl tre fesionale

tiiuncilt generate oe executle
Nr.
crt

Numele si prenumele Functia Nivel
studii

Coefi
cient

Briceag Naia Aliontina Cons ier grad profesional suDerior S 2,69
2. Gugea Mihai Mircea Consilier grad profesional suLperior S 2.69
J. Badescu Florica Consilier grad profesional suLperior S ) ,11

4. feghiu Magdalena Consil ier grad prodesional a:;istent S 2,s8
5. Consil ier grad proFessional p,rinc ioa I S 60
6. Sofletea Laura Maria Cons ier grad profesional dc,butant S ) 15
7. Buciuman Adriana Ofelia Cons ier grad profesional asistent S 2.41
8. Ursulescu Stefania Referent grad profesional suoerior M 2,00
9. Nesrei Rodica Referent grad profesioanl suDerior M 1.88
t0. Stoican Petronela Referent grad profesional asistent M 1.75

II. SALARIZAREA PERSONALULUI CONTRACTUAL

Numele si prenumele

Muncitor calificat IA
Muncitor calificat IA
Muncitor calificat IA

86lu Iulian Petrisor Consiler orimar
Consilier iuridic

lovdnescu Nicolae

Ruvil6 Petru Nicolae

Radu Rodica

servlclu n ntru sltuatll
Nr.
crt

Numele si prenumele Functia Nivel
studii

Coefi
cient

I Stoichescu Petru Sef SVSU Obreia M 1.87

NOTA: conform Anexei nr, VI[, Cap. I. pct III, lit. b din Legea nr. 15312017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice "salariul de baza individual al administratorului public se

Personal



stabileste de ctare primar,
Bucuresti, in conditiile
stabilite prin fisa postului,
unitatii administrativ - teri
vicepresedintelui, a vi
Bucuresti, dupacaz"

:sedintele consiliului judetean sau primarul
in functie de tipul unitatii administrativ - t

l: limita minima este nivelul salariului de
iale, iar limita maxima este indemnizatiavi

ilor consiliuluijudetean sau a vicepri

PRTS4AJ?



ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
PRIMARIA COMUNEI OBREJA

REFERAT DE A?ROBARE
Ia proiectul de hotirffre privind modificarea

baza determinlrii salariilor de bazd pentru fu
personalul contractual din aparatul de s;pecia

comunei Obreja qi serviciile publice din subordi
raportat Ia salariul de bazd minim brut pe {ari

vigoare

In conformitate cu art. 3, alin. (a) din Legea t53
personalului pldtit din fonduri publice, ordonatorii de
stabileascd salariile de bazd,, sporurile, alte drepturi salari
datorate personalului astfel incdt sd se incadreze in sume
destinalie in bugetul propriu.

Degi salariul de bazd, minim brut pe fard garantat
fapt fiind de naturd sd determine o crestere a sal
funclionarii publici gi personalul contractual din
primarului comunei Obreja qi serviciile publice din
bugetul local al comunei Obreja pe anul 2020 nu poate
astfel ad, pentru pSstrarea salariilor de bazd la nivel
micqorarea coeficienfilor de salarizare care stau la biua
bazd.

AvAnd in vedere motivele prezentate mai sus
spre dezbatere gi aprobare, proiectul de hotiirAre
coeficienlilor care stau la baza determindrii salariilor: de
publici qi personalul contractual din aparatul de spec
comunei Obreja gi serviciile publice din subordinea consi
salariul debazdminim brut pe lard garantat in platd,'in vig

errfilor care stau lar

fio,narii publici gi
ter al primaruluri

consiliului local
rarntat in plati, in

1 7 lrrivind salarizarcet
it.e au obligalia sEi

ir bani gi in naturir
inr;adrate cu aceastii

platd a crescut, acesl.

lor de bazd pentruL

de specialitate all

consiliului local.,
aceastd crestere.,

I itctual se impuner
indrii salariilor de:

n consilierilor locali.,
prirrind modificarear

pentru funclionarii
itate aI primarului

iuluLi local raportat lar

Pri r
Pei 

j'



ROMANIA
JUDETUL CARA$.SEVERIN
COMUNA OBREJA

RAPORT
la proiectul de hotirire privind modificarea

baza determinirii salariilor de bazd pentru fu
personalul contractual din aparatul de s;recial

comunei Obreja qi serviciile publice din subord
raportat la salariul debazd minim brut pe fari

vigoare

Vlzellrd Referatul de aprobare la Proiectului de
coeficientilor care stau la baza determindrii salariilor de
publici qi personalul contractual din aparatul de speciali
Obreja gi serviciile publice din subordinea consiliului local
minim brut pe lafi, garantat in plat6, in vigoare, eJaborate
calitate de primar qi ordonator de credite, avizez
privind modificarea coeficienlilor care stau la bazar
pentru funcfionarii publici gi persondlul coirtractual. din
primarului comunei Obreja qi serviciile publice dlin
raportat la salariul debazd" minim brut pe fard garantat in
adoptarea lui de cdtre consilierii din cadrul Consiliuhri Local

Contabil,
Briceag-Naia Aliontina

ilt*(

ienfilor care stau lar

iornarii publici qi

te, al prrimaruhni
ea consiliului loaal
rarntat in plati, in

privind modificarea
bazit pentru funcf ionari:i

al primarului comune:i
la salariul debazit

de domnr.ll Peia Ion, irr
il Proiectul de hotdrdre:

ii salariilor de bazit
ul de specialitate al

irrea consiliului local
atd lin vigoare, gi propurr
al Clomunoi Obreja.



ROMANIA
JUDETUL CARA$.SEVERIN
COMUNA OBREJA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA l-pentru activitifi economico-financiare
agriculturi, amenajarea teritoriului ;i urbanism
protecfia mediului qi turism

AVIZ
la proiectul de hotlrire privind modifiicarea

baza determinlrii salariilor de bazd pent
personalul contractual din aparatul de

comunei Obreja ;i serviciile publice din su
raportat Ia salariul de bazi minim brut pe

vlgoare

V*zend referatul de aprobare al primarului Comunei O
Raportul compartimentului de resort din cadrul :tparatu
la proiectul de hotlrAre privind modificarea coe
determindrii salariilor de bazd, pentru funcfionarii publi
aparatul de specialitate al primarului comunei Obr
subordinea consiliului local raportat la salariul de bazd,
platd, in vigoare
In temeiul art. 125 din OUG nr. 5712019 privind Codul
modifi cirile ulterioare,
Noi, comisia pentru activitdli economico-fi
teritoriului gi urbanism, protecfia
obreja' 

DAM Avrz

mediului qi turism,

FAVORABIL

proiectului de hotdr6re privind modificarea coeficientil
salariilor de bazd, pentru funcfionarii publici ;i pe
specialitate al primarului comunei Obreja gi servi
consiliului local raportat la salariul de bazd minim b
vigoare.

PRE$EDINTE
GHEORGHEVICI NICOLAE ALIN

MEMBRI: LUCACI TRANDAFIR F'LORI

GAVRIL ANI$OARA

RADU ION NV
1

ien{ilor care sllau la
funcfionarii publici qi
ialitate al primaru,lui

inea consiliului local
rd garantat in platil, in

Ia qr

i dr: specialitate al primiarului,
cierrfilor care stau la baza
ri qi personalul contracftral din
ja qi serviciile publice din
minim bru,t pe lard ganntatin

cu completiirile gi

agriculturd, amenajarea
din cadrul Consiliului Local

cale stau labaza determindrii
ul c;ontractual din aparatul de
iile publice din subor:dinea

pe: lard gararfiat in platd, in
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