
                         
 
       ROMÂNIA 
                   JUDEŢUL VRANCEA 
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CÎMPINEANCA                                                                                                                
 

HOTĂRÂREA NR. 41 
din 28 august 2018 

 
Privind: modificarea salariilor de bază pentru funcțiile de Șef serviciu voluntar pentru 

situații de urgență, muncitor I si II si șofer din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Cîmpineanca și din serviciile publice din subordinea 
Consiliului Local Cîmpineanca începând cu 01.09.2018 

 
 

Consiliul local al comunei Cîmpineanca, judeţul Vrancea, 
  

- văzând nota de fundamentare a primarului comunei Cîmpineanca privind 
modificarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Cîmpineanca si din serviciile publice din subordinea Consiliului 
Local Cîmpineanca și solicitarea angajaților de majorare a salariilor; 

 
- văzând raportul consilierului superior din cadrul compartimentului contabilitate, 

buget, impozite și taxe cu privire la încardarea în buget a majorărilor solicitate; 
 
- având în vedere procesul verbal de negociere încheiat între primarul comunei și 

reprezentanții personalului contractual din cadrul Primăriei Cîmpineanca înregistrat la nr. 
6293 din data de 22.08.2018; 

 
- văzând raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al 

comunei Cîmpineanca; 
 
- având în vedere prevederile Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice nr. 153/2017; 
 

- având în vedere prevederile Legii.nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat ; 
 
- având în vedere prevederile Legii nr.188/1999, privind Statutul Funcționarilor 

publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
 
- având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice cu 

modificările și completările ulterioare; 
 
- având în vedere prevederile H.C.L. nr. 10 din 15.02.2018 privind aprobarea 

bugetului local pentru anul 2018; 



 
    -în temeiul art.36,alin 2, lit.a şi alin.3 lit.b, coroborat cu art.63, alin.1, lit.d şi alin. 5 
lit.e, art.45 ,alin.1, art. 115 alin. 1 lit.b alin. 3 si ale art. 117 alin. 1 lit.a din Legea 
nr.215/2001,privind administraţia publică locală republicata în anul 2007,  cu modificările şi 
completările ulterioare 
 
        - în temeiul art. 45 alin. (1), art. 36 alin. (1) și (2) lit. c, art.124  din Legea 
administraţiei publice locale  nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 Art.1  Începând cu luna septembrie 2018 se modifică salariile de bază pentru   
personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale  “Administraţie”  din  aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Cîmpineanca  şi din serviciile publice din subordinea 
Consiliului local al comunei Cîmpineanca după cum urmează: 
 a) șef SVSU se modifica de la coeficientul 1,35 respectiv suma de 2565 lei la 
coeficientul 1,48 și suma de 2812, 
 b) muncitor I se modifica de la coeficientul 1,04 respectiv suma de 1976 lei la 
coeficientul 1,13 și suma de 2147, 
 c) muncitor II se modifica de la coeficientul 1,02 respectiv suma de 1938 lei la 
coeficientul 1,10 și suma de 2090,  
 d) sofer se modifica de la coeficientul 1,12 respectiv suma de 2128 lei la coeficientul 
1,22 și suma de 2318 lei. 
 Art.2  Salariile de bază aferente gradaţiei 0 pentru funcţiile prevăzute la art. 1 se 
determină prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi pentru fiecare funcţie, cu salariul de 
minim brut pe ţară, garantat în plată, în vigoare. 
 Art.3. Pentru fiecare din cele 5 gradații aferente transelor de vechime salariul de 
bază va fi stabilit prin aplicarea procentelor prevăzute de art. 10 alin. (4) din Legea 
153/2017.  
 Art. 4 Salariile lunare pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale  
“Administraţie”  din  aparatul de specialitate al Primarului comunei Cîmpineanca  şi din 
serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Cîmpineanca se stabilesc 
prin dispoziția primarului comunei Cîmpineanca în baza art. 1. 
 Art.5 În cazul modificării salariului minim brut pe ţară garantat în plată, salariile de 
bază prevăzute la art. 1 se vor vor stabili prin dispoziţia primarului.  
 Art.6  Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de primarul comunei Cîmpineanca 
prin Compartimentul contabilitate financiar buget şi vor fi comunicate celor interesaţi de 
secretarul comunei. 
 
         
 
 
 
 

Contrasemnează,                                                                       
Secretar al comunei,                                                                       

Rotaru Oana 

Președinte de ședință 
Negoiță Alexandru Adrian 


