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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău, pentru anul 2022 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 
 Având în vedere: 
-  Adresa cu nr.187222/14.12.2021, prin care Sindicatul  Primăriei municipiului Bacău a transmis 
propunerea privind aplicarea prevederilor H.G. 1071/2021, respectiv stabilirea salariilor de bază 
pentru personalul încadrat în instituție; 
- Invitația cu  nr.187290/14.12.2021 privind consultarea cu Sindicatul Primăriei Municipiului 
Bacău, a modului de aplicare a prevederilor H.G nr.1071/2021 privind stabilirea salariului de baza 
minim brut pe tara garantat in plata; 
- Procesul verbal nr.187297/14.12.2021, încheiat în urma consultării cu Sindicatul primariei 
municipiului Bacau a modului de stabilire a salariilor de baza, conform art. 11 alin.(1) din Legea 
– cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 
- Referatul Serviciului Managementul Resurselor Umane și Formare Profesională cu nr.187393  
din 14.12.2021; 
- Expunerea de motive nr.189274 /20.12.2021, prezentată de Primarul Municipiului Bacău; 
- Raportul Direcției Juridice cu nr.189276/1/20.12.2021; 
- Raportul comun al Serviciului Managementul Resurselor Umane și Formare Profesională și 
Direcției Economice, cu nr.189276/2/20.12.2021; 
- Prevederile art. 3 alin. (1) si ale art. 11 din Legea - cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată; 
- Prevederile  Hotărârii de Guvern nr.1071/ 04.10.2021 privind stabilirea salariului de baza minim 
brut pe tara garantat in plata. 
- Prevederile art.5, lit.j, art.75, art.84, art.140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. 
(1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d” și alin. (7) lit. “b” din OUG nr. 57/ 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1 Începând cu data de 1 ianuarie 2022, se aprobă salariile de bază pentru funcționarii publici 
și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău, 
prin raportare la salariul minim pe economie, stabilit prin Hotărârea de Guvern nr.1071/2021 
privind stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, conform anexei 1, parte 
integrantă a  prezentei hotărâri. 



Art.2     Persoanele desemnate de către Primarul Municipiului Bacău, prin dispoziție, să opereze 
în Registrul Electoral, vor primi o majorare a salariilor de bază prevăzute în Anexa 1, parte 
integrantă a prezentei hotărâri, cu un coeficient de 0,5. 
Art.3 Salariul de bază individual al administratorului public se stabilește la nivelul indemnizaţiei 
viceprimarului, care cuprinde şi majorarea prevăzută la art. 16 alin. (2) din Legea 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată. 
Art.4  Salariul de bază individual al secretarului general al municipiului Bacău se stabilește la 
nivelul indemnizației viceprimarului, fără a cuprinde și majorarea prevăzută la art. 16 alin. (2) din 
Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și 
completată. 
Art.5  Cu data de 01 ianuarie 2022, prevederile hotărârii Consiliului Local nr.5/2019 privind 
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău,pentru anul 2019 își încetează 
efectele. 
Art.6 Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
Serviciul Managementul Resurselor Umane și Formare Profesională.  
Art.7 Prezenta hotărâre a Consiliului Local va fi comunicată primarului municipiului Bacău, 
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și Serviciului Managementul Resurselor Umane și 
Formare Profesională.  
Art.8 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică, în 
termen legal, Institutiei Prefectului-Județul Bacău, pentru verificarea legalității.     
 
 

Primarul Municipiului Bacău, 
Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 

  



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr.189274 din 20.12.2021 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind  stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici si 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Bacău, pentru anul 2022 

  
 
 La stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, s-a avut în vedere raportarea la 
nivelul salariului de bază minim brut pe țară  garantat în plată, în anul 2022, conform Hotărârii de 
Guvern nr.1071/2021. 
 Potrivit prevederilor art.11 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice: 
    (1)  Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale 
«Administraţie» din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din 
instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de 
bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la 
nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. 
 Proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii consiliului local are in vedere: 
respectarea principiilor care stau la baza sistemului de salarizare: principiul legalitatii, 
principiul nediscriminarii, principiul egalitatii, principiul importantei sociale a muncii, 
principiul stimularii personalului din sectorul bugetar, principiul ierarhizarii principiul 
transparentei mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, principiul sustenabilitatii 
financiare, principiul publicitatii. 
 Stabilirea salariilor de bază are la bază următoarele criterii generale: 
a) cunoștintele și experienta; 
b) complexitate, creativitate și diversitatea activităților; 
c) judecata și impactul deciziilor; 
d) responsabilitate, coordonare și supervizare; 
e) dialog social și comunicare; 
f) condiții de muncă; 
g) incompatibilitati și regimuri speciale. 
Salariul de bază individual al administratorului public se stabilește la nivelul indemnizaţiei 
viceprimarului, care cuprinde şi majorarea prevăzută la art. 16 alin. (2) din Legea 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată. 
 Salariul de bază individual al secretarului general al municipiului Bacău se stabilește la 
nivelul indemnizației viceprimarului, fără a cuprinde și majorarea prevăzută la art. 16 alin. (2) din 



Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și 
completată. 
 Astfel, salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale, se stabilesc prin raportare la 
salariul minim pe economie, stabilit prin Hotărârea de Guvern nr.1071/2021 privind stabilirea 
salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată. 
 Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în 
forma prezentată. 
 

 
Primarul Municipiului Bacău, 

Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 
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ROMANIA  
JUDEȚUL BACĂU 
DIRECT,IA JURIDICĂ  
NR. 189276/1/20.12.2021 

 
 

RAPORT 
 

al compartimentului de resort  la proiectul de hotărâre privind  stabilirea salariilor de baza 
pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului municipiului Bacău, pentru anul 2022 
 

 Proiectul de hotărâre cu titlul mai sus menționat a fost elaborat în baza: 
- Prevederilor  Hotărârii de Guvern nr.1071/ 04.10.2021 privind stabilirea salariului de baza 
minim brut pe țară garantat în plată; 
- Prevederilor art. 3 alin. (1) si ale art. 11 din Legea - cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată, care precizează: 
Art. 3 (1) (1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice 
se asigură de fiecare ordonator de credite; 
 Art.  11  (1) (1)  Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale 
«Administraţie» din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi 
serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin 
hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 
după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a 
reprezentanţilor salariaţilor; 
 (la 31-03-2018 Alineatul (1) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II  a fost modificat de Punctul 
1, Articolul II din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 
28 martie 2018);  
    (2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau 
autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII 
cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV. 
    (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu 
respectarea prevederilor art. 25; 
    (4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi 
nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a 
vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, 
corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, 
primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu 
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli. 
    (5) Angajarea, promovarea, avansarea în gradaţie a personalului prevăzut la alin. (1) se fac cu 
respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi a celorlalte reglementări specifice funcţionarilor 
publici şi personalului contractual; 
- Prevederile art.5, lit.j, art.75, art.84, art.129 alin. (2) lit. “d” și alin. (7) lit. “b”, art.129,  art. 140 
alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. 
(1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, care precizează: 
Art.5 Definiţii generale 
j) autonomia locală - dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a 
soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale la nivelul cărora sunt alese, 
treburile publice, în condiţiile legii; 



art.75 Principii specifice aplicabile administraţiei publice locale; 
    (1) Administraţia publică locală din unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează 
în temeiul principiilor generale ale administraţiei publice prevăzute la partea I titlul III şi al principiilor 
generale prevăzute în Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum şi a următoarelor principii specifice: 
    a) principiul descentralizării; 
    b) principiul autonomiei locale; 
    c) principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local deosebit; 
    d) principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale; 
    e) principiul cooperării; 
    f) principiul responsabilităţii; 
    g) principiul constrângerii bugetare. 
    (2)  Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat naţional, 
suveran şi independent, unitar şi indivizibil al României. 
Art.84 Dispoziţii generale aplicabile autonomiei locale 
(1)  Autonomia locală, definită la art. 5 lit. j), se exercită de autorităţile administraţiei publice locale. 
(2)  Dispoziţiile alin. (1) nu aduc atingere posibilităţii de a recurge la consultarea locuitorilor prin 
referendum sau prin orice altă formă de participare directă a cetăţenilor la treburile publice, în condiţiile 
legii. 
 (3)  Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în limitele 
prevăzute de lege. 
4)  Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţa şi atribuţiile autorităţilor 
administraţiei publice locale, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, 
oraşului, municipiului sau judeţului, după caz. 
 (5)  Autonomia locală garantează autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele legii, 
să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi 
publice. 
 Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
(7)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei 
sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 
b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 
familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele 
de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale. 
(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în 
cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, 
depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal 
al şedinţei. 
Art.154 (1)  Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 
prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, 
a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului  
local. Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor 
cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice 
centrale, ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a hotărârilor 
consiliului judeţean, în condiţiile legii. 
Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau 
emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 
 a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari; 
Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 
administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 
adoptarii, respectiv emiterii 



Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in 
conditiile legii, urmatoarele atributii: 
    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, 
respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului 
judetean, dupa caz; 
    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 
- şi poate fi supus spre dezbatere. 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

Ciprian FANTAZA 
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ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
PRMARIA MUNICIPIULUI  BACAU 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Serviciul   Managementul Resurselor Umane si Formare Profesională 
Nr.189276/2/20.12.2021 

                                          
                          

RAPORT 
al Compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului la Proiectul de 

hotarare privind  stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău, pentru anul 2022 

          In conformitate cu : 
- HG. nr. 1071/04.10.2021 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata; 
- prevederile art. 11 din Legea cadru nr. 153/ 28.062017, cu modificările și completările ulterioare, privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, respective; 
”- alin(1)  Pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale «Administratie» din 
aparatul propriu al consiliilor judetene, primarii si consilii locale, din institutiile si serviciile publice de interes local si 
judetean din subordinea acestora, salariile de baza se stabilesc prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean sau 
a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in urma consultarii organizatiei sindicale reprezentative la 
nivel de unitate sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor; 
- alin  (2) Nomenclatorul functiilor necesare desfasurarii activitatilor specifice fiecarei institutii sau autoritati a 
administratiei publice locale, precum si ierarhia functiilor sunt prevazute in anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III si cap. II 
lit. A pct. IV;” 
      -  prevederilor alin. (3) a1 aceluiasi articol "Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizeaza  de catre 
ordonatorul de  credite", in functie de Nomenclatorul si ierarhia functiilor  publice si a functiilor contractuale  din 
administratia locala, necesare desfasurarii activitatii specifice municipiului Bacau, prevazut in Legea cadru 153/2017, 
cu modificările și compleările ulterioare, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, Anexa nr.VIII, Capl, 
lit. A, pct III si Capitolul II, lit. A, pct. IV;  
- “alin. (4) ,,Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi 
nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului 
judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, 
municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute 
la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.” 
- Anexa III. Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din administraţia publică locală ***) 
,,b)Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean 
sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi 
de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului 
unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia viceprimarului, a vicepreşedintelui consiliului 
judeţean sau a viceprimarului municipiului Bucureşti, după caz, care cuprinde şi majorarea prevăzută la art. 16 alin. 
(2).”; 
   TITLUL II privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011(*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri public. 

Adresa nr. 187222/14.12.2021, transmisă de către Sindicatul Independent al Salariaților  din cadrul 
primăriei municipiului Bacău, prin care propune aplicare HG. 1071/2021, privind stabilirea salariului de baza minim 
brut pe tara garantat in plata, pentru anul 2022. 

Incepând cu data de 01.01.2022, salariile de bază vor fi raportate la minimul pe economie stabilit prin HG. 
1071/2021, respectiv 2550 lei , cu coeficienții care respectă ierarhia stabilită în nomenclatorul funcțiilor, conform anexei 
atașate prezentului referat. 
             In sensul celor prezentate mai sus, avizam favorabil proiectul in forma prezentata. 
 

          Sef Serviciu Managementul Resurselor Umane                  DIRECȚIA ECONOMICĂ, 
                         si Formare Profesională                                     Mariana ZAMFIR 
                             Elena DOVLEAG 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR.189276 din 20.12.2021 
 
 
 
 
 
            C Ă  T R E, 
 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ 

Serviciul   Managementul Resurselor Umane si Formare Profesională 
 

                 DIRECȚIA ECONOMICĂ 
 

 
 
 

  Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm că v-a fost 

transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind  stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii 

publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 

Bacău, pentru anul 2022  în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate.  

  Vă rugăm, ca până la data de 20.12.2021, să le depuneți în format letric la Secretarul 

General al Municipiului Bacău. 
 

 

                     Primarul Municipiului Bacău,                      Secretarul General al Municipiului Bacău 
              Lucian- Daniel STANCIU-VIZITEU                              Nicolae Ovidiu POPOVICI 

          
                                                                                            

 
 
 

 
 



  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BACĂU                                                                                           
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU                                                                 Se aproba,       
Seviciul Managementul Resurselor                                                                         PRIMAR, 
Umane si Formare Profesională                              Lucian Daniel STANCIU-VIZITEU                               
Nr. 187393 / 14.12.2021                                                                                                      
 
 
 

R E F E R A T 
 
    Avand in vedere: 

- Prevederile  art. 1 din  HG. nr. 1071/ 04.10.2021 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara 
garantat in plata; 
- Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare: 
- Dispozitiile art.11 din Legea-cadru nr.153/28.06.2017, cu modificările și compleările ulterioare privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice, alin.(1) ,,Pentru functionarii publici si personalul contractual 
din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie’’ din aparatul propriu al consiliilor judetene, primarii si consilii 
locale si din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de baza se stabilesc, prin hotarare a consiliului 
local, a consiliului judetean sau a Consiliului  General  al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in urma consultarii 
organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor’’; 
- ,,Art. 11 alin.(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a 
depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a 
vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător 
nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, primăria generală a 
municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de 
personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.”; 
- Anexa III. Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din administraţia publică locală ***) 

,,b)Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului 
judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii 
administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul 
salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia 
viceprimarului, a vicepreşedintelui consiliului judeţean sau a viceprimarului municipiului Bucureşti, după caz, 
care cuprinde şi majorarea prevăzută la art. 16 alin. (2).”; 
- TITLUL II privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011(*actualizata*) 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri public; 

     Incepând cu data de 01.01.2022, salariile de bază vor fi raportate la minimul pe economie stabilit 
prin HG. 1071/2021, respectiv 2550 lei , cu coeficienții care respectă ierarhia stabilită în nomenclatorul 
funcțiilor, conform anexei atașate prezentului referat. 

Salariile individuale pentru personalul mentionat mai sus vor  fi stabilite, ulterior, prin dispozitie de 
Primar, conform anexei la prezentul referat. 
 

Sef Serviciu  MRUFP, 
DOVLEAG Elena 

 







( 

Treapta II M 1.2000 

Debutant M 1.0500 

6 Tehnician ecolog floricultor treapta I M 1.4242 

treapta I M 1.3800 

7 Administrator Treapta M 1.4200 

Treapta M 1.2000 

8 Stenodactilograf, secretar-dactilograf Treapta M,G 1.2800 

9 Casier,Magaziner Treapta M,G 1.2800 

Treapta M,G 1.2000 

10 lngrijitor Treapta M,G 1.2800 

Treapta M,G 1.0500 

11 �ofer Treapta M,G 1.4200 

Treapta II M,G 1.2000 

12 Muncitor calificat Treapta I M,G 1.1800 

Treapta II M,G 1.1500 

Treapta Ill M,G 1.1300 

Treapta IV M,G 1.1000 

13 Muncitor necalificat Treapta I M,G 1.0500 

PRIMAR, 

LUCIAN- DANIEL STANCIU VIZITEU 

L 
1 

3060 3290 3455 3628 

2678 2879 3023 3174 

3632 3904 4099 4304 

3519 3783 3972 4171 

3621 3893 4088 4292 

3060 3290 3455 3628 

3264 3509 3684 3868 

3264 3509 3684 3868 

3060 3290 3455 3628 

3264 3509 3684 3868 

2678 2879 3023 3174 

3621 3893 4088 4292 

3060 3290 3455 3628 

3009 3235 3397 3567 

2933 3153 3311 3477 

2882 3098 3253 3416 

2805 3015 3166 3324 

2678 2879 3023 3174 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU, 

NICOLAE-OVIDIU POPOVIC! 

3719 3812 

3253 3334 

4412 4522 

4275 4382 

4399 4509 

3719 3812 

3965 4064 

3965 4064 

3719 3812 

3965 4064 

3253 3334 

4399 4509 

3719 3812 

3656 3747 

3564 3653 

3501 3589 

3407 3492 

3253 3334 
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