
JUDEJUL BRAILA
COMUNA BAJRAGANUL

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE Nr.3
Din 31.01.2019

Privind : aprobarea salariilor de baza pentru ftinc^ionarii publici §i personalul contractual din
cadrul familiei ocupafionale «Administratie» din aparatul propriu al Primarului comunei
Baraganul incepand cu luna ianuarie 2019;

Consiliul Local Baraganul intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 31.01.2019

Avand in vedere:
- Nota de fundamentare a Primarului comunei Baraganul;
- Referatul de specialitate al secretarului comunei Baraganul;

In conformitate cu:
> Articolul 8,art.9,art.lO, art. 11 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri

publice;
> HGR 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe \ara garantat in plata

In temeiul art. 45 §i art. 115 aliniat (1), litera b) din Legea administrate! publice locale
nr.215/2001-, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta urmatoarea

HOTARARE:

Art.l Se aproba salariile de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei
ocupajionale «Administra^ie» din aparatul propriu al Primarului comunei Baraganul incepand cu luna
ianuarie 2019 conform Anexei 1 la prezenta.
Art.2 Salariile de baza rezulta din inmultirea coeficientului de ierarhizare prevazut in Anexa 1 cu
salariul minim pe economie stabilit dupa cum urmeaza:

a) Pentru functionarii publici si personalul contractual fara studii superioare si fara vechime in munca de
eel pu^in un an in domeniul studiilor superioare, sau cu studii superioare dar care nu sunt in specialitatea
functiei detinute, sau cu studii superioare in specialitatea functii dar fara vechimea in munca de 1 an in
specialitatea studiilor, salariul de baza minim brut pe ^ara garantat in plata se stabileste in bani, fara a
include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru .

b) Pentru functionarii publici si personalul contractual cu studii superioare si cu vechime in munca de eel
pu^in un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe \ara garantat in plata se
stabile§te in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri se majoreaza de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar,
pentru un program normal de lucru .

c) Incadrarea functionarilor publici si ale personalului contractual in categoria celor cu studii superioare si
cu vechime in munca de eel putin 1 an in domeniul studiilor superioare.se va face pe baza de acte
dovediditoare si pe baza unui referat intocmit de secretarul comunei si aprobat de ordonatorul de credite.
Art.3 Salariile de baza calculate conform art.2. sunt stabilite pentru gradatia ,,0".
Art.4 Tran§ele de vechime in munca in func|ie de care se acorda cele 5 gradapi, precum si cotele
procentuale corespunzatoare acestora, se calculeaza la salariul de baza avut la data indeplinirii
condhiilor de trecere in gradate §i incluse in acesta, cf. art.10 din Legea 153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice
Art.5 Prezenta hotarare va fi adusa la cuno§tim;a persoanelor interesate, prin grija secretarului comunei
Baraganul.


