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HOTĂRÂREA NR. 
din data de_____

PROIECT

privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţiile publice si contractuale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile aflate in subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Făgăraş

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAŞ, intrunitîn şedinţă_______,

Analizând Referatul de aprobare nr.2052/1/2022 prin care Primarul Municipiului propune 
stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului şi din serviciile aflate in subordinea Municipiului Fagaras pentru anul 2022,

Examinând Referatul de specialitate înregistrat sub nr.2052/2022 al Compartimentului 
Resurse Umane, precum si adresa Direcţiei de Asistenta Sociala Fagaras nr. 257/2022 inregistata 
la Municipiul Fagaras cu nr. 1885/2022 prin care se propune stabilirea salariilor personalului plătit 
din fonduri publice conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, actualizata, pentru anul 2022,

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile:
a) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;
b) art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
d) art.2 alin 1, art.10, art.11, art.12, art 16, art.18, art.22, art 25, art 38 si art 40, precum 

si anexa 2: cap.l pct.2 lit.a.4, cap.l pct.2 lit.c.4, cap.l pct.3.2; anexa 3: cap.II pct.2, cap.III pct.2, 
cap.V; anexa 8: cap.l lit.A pct.lll si lit.B, cap.II lit.A pct.IV; anexa 9: pct. C din Legea-cadru 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platiti din fondurile publice, actualizata,

e) HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată, conform careia in anul 2022 se stabileşte salariul de baza minim brut , pentru un program 
complet de lucru , la cuantumul lunar de 2550 lei,

f) OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

g) OUG nr. 131/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 
pentru prorogarea unor termene,

h) HCL 13/2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţiile publice si 
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile aflate in subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, pentru anul 2021,

In temeiul art.129 al. 1, al.2 lit.”a”, art.139 al.(3) lit.”a”, art.196 al.(1) lit.”a”, si art.198 din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1). începând cu luna ianuarie 2022, cuantumul brut al salariilor de bază de care 
beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă 
pentru luna decembrie 2021, pentru:

Biblioteca Municipala Făgăraş 
Casa Municipala de Cultura Făgăraş 
Muzeul Tarii Fagarasului “ Vaier Literat “
Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Fagaras
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Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul
Făgăraş
Clubul Sportiv Municipal Fagaras

- Compartimentul de asistenta medicala şcolara si comunitara din cadrul Direcţiei de
Asistenţă Socială Făgăraş

(2) începând cu luna ianuarie 2022, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, 
compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit 
legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, 
se menţine la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021.

Art.2 începând cu luna ianuarie 2022, cuantumul brut al salariilor de bază de care 
beneficiază personalul plătit din fonduri publice sunt cele prevăzute in anexa, pentru:

- Aparatul de specialitate al primarului municipiului Fagaras
- Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Făgăraş

Poliţia Locală Făgăraş
- Direcţia de Asistenţă Socială Făgăraş, cu excepţia Compartimentului de asistenta medicala

şcolara si comunitara
Art.3. începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2022 salariile Asistentiilor personali ai 

Persoanelor cu Handicap se stabilesc in baza HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza 
minim brut pe tara garantat in plata.

Art.4. începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2022, indemnizaţiile lunare pentru 
funcţiile de demnitate publică, primar si viceprimar se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 
2021, conform art.l alin.(2) din OUG nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 
unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Art.5. Până la data de 31 decembrie 2022, indemnizaţia maximă lunară de care 
beneficiază consilierii pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de pana la 10% din 
indemnizaţia lunară a primarului, .

Art.6. Alte drepturi salariale care se acorda, după cum urmează :
Indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor, conform art.14 din Legea nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizata
Indemnizaţie control financiar preventiv, conform art. 15 din Legea nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizata
- drepturi salariale pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene, 

conform art. 16 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
actualizata

- valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2021; indemnizaţia de hrană 
nu se acordă persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite

- Spor de 15% din salariul de baza pentru persoanele care, in conformitate cu certificatul de 
încadrare in grad de handicap, sunt încadrate in grad de handicap grav sau accentuat, de orice tip, 
prevăzut de art.86 alin.(2) din Legea nr.448/2006 pentru activitatea desfasurata in cadrul 
programului normal de lucru

- voucherele de vacanţă, se acorda anual, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2026, 
în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, conform art.l pct.2 din OUG nr. 131/2021 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

Art.7. Responsabilitatea stabilirii si acordării drepturilor de natura salariala revine 
ordonatorului de credite care potrivit art. 3 alin.(1) si (4) din Legea nr. 153/2017 asigura gestionarea 
sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice si are obligaţia de a 
stabili salariile de baza, in condiţiile legii, astfel incat sa se încadreze in sumele aprobate cu 
aceasta destinaţie in bugetul propriu.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul Municipiului prin Direcţia Buget - 
Finanţe, Compartiment RU, Direcţia de Asistenta Sociala Fagaras, Poliţia Locala Fagaras, Muzeul 
Tarii Fagarasului, Casa Municipala de Cultura, Serviciul de Transport Public Local al Municipiului 
Fagaras, Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul 
Făgăraş, Clubul Sportiv Municipal Fagaras pentru comunicare şi conformare.

Iniţiator, 
Primar,

Sucaciu Gheorghe

Avizat, 
Secretar general al 

Giunca Laur



ROMAN IA

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tei: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805 

Web: wvyw.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

N 19.01.2021

REFERAT DE APROBARE

Privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului municipiului Fagaras si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local,

pentru anul 2022

In temeiul prevederilor art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, actualizata, OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 
unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum si a OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
actualizata, dispune la art. 11 ca pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei 
ocupationale “Administraţie” din aparatul propriu al Consiilor Locale si din serviciile publice din 
subordinea acestora, salariile de baza se stabilesc prin Hotarare a Consiliului Local,

Conform HG nr. 1071/2021, incepand cu data de 01.01.2022 se Stabileşte salariul de baza 
minim brut pe tara garantat in plata la 2550 lei lunar.

Vazand HCL 4/2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţiile publice si 
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile aflate in subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Făgăraş pentru anul 2021,

începând cu luna ianuarie 2022:
- indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publica si funcţiile asimilate acestora 

prevăzute in anexa nr.9 la Legea nr. 153/2017 se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2021, 
conform art.I alin.(2) din OUG nr. 130/2021

- până la data de 31 decembrie 2022, indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază 
consilierii pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de până la 10% din indemnizaţia 
lunară a primarului, conform art.40 din Legea nr. 153/2017, actualizata,

- pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Fagaras, SPCLEP Fagaras, DAS Fagaras si Politia Locala Fagaras, salariile 
de baza brute pentru anul 2022 sunt conform anexei la prezenta.

- pentru personalul din cadrul Bibliotecii Municipale Fagaras, Casei Municipale de Cultura 
Fagaras, Muzeul Tarii Fagarasului “Vaier Literat”, Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică 
în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraş, Serviciul de Transport Public Local al Municipiului 
Fagaras, Clubul Sportiv Municipal Fagaras:

“Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) şi (4A1) lit.c) din Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, în anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al 
salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de 
care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se
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acordă pentru luna decembrie 2021 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi 
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţiî’, conform art.l aIin.(1) din OUG nr. 130/2021.

-*- “în anul 2022, începând cu luna ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, 
compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit 
legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se 
menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021, în măsura în care 
personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii', conform art.l 
alin.(5) din OUG nr. 130/2021

In anul 2022, valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2021, conform 
art.l alin.(6) din OUG nr.130/2021

Se acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2026, vouchere de vacanţă în 
cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, care nu se ia in calcul la determinarea limitei prevăzute de art 
25 din Legea nr. 153/2017, conform art.l alin.(1) din OUG nr. 131/2021

în anul 2022 cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile 
de hrană se menţin la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021 pentru Politia Locala 
Fagaras.

Ţinând seama de cele de mai sus, propun stabilirea salariilor de baza pentru funcţiile 
publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile aflate in 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Fagaras pentru anul 2022.

PRIMAR,
Sucaciu Gheorghe

x
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Aprobat,
PRIMAR,

Sucaciu Gheorghe

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului municipiului Fagaras si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local,

pentru anul 2022

In temeiul prevederilor art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, actualizata, OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 
unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum si a OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
actualizata, dispune la art. 11 ca pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul 
familiei ocupationale “Administraţie” din aparatul propriu al Consiilor Locale si din serviciile publice 
din subordinea acestora, salariile de baza se stabilesc prin Hotarare a Consiliului Local,

Conform HG nr. 1071/2021, incepand cu data de 01.01.2022 se stabileşte salariul de baza 
minim brut pe tara garantat in plata la 2550 lei lunar.

Vazand HCL 4/2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţiile publice si 
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile aflate in subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Făgăraş pentru anul 2021,

începând cu luna ianuarie 2022:
- indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publica si funcţiile asimilate acestora 

prevăzute in anexa nr.9 la Legea nr. 153/2017 se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2021, 
conform art.I alin.(2) din OUG nr. 130/2021

- până la data de 31 decembrie 2022, indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază 
consilierii pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de până la 10% din indemnizaţia 
lunară a primarului, conform art.40 din Legea nr. 153/2017, actualizata,

- pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Fagaras, SPCLEP Fagaras, DAS Fagaras si Politia Locala Fagaras, salariile 
de baza brute pentru anul 2022 sunt conform anexei la prezenta.

- pentru personalul din cadrul Bibliotecii Municipale Fagaras, Casei Municipale de Cultura 
Fagaras, Muzeul Tarii Fagarasului “Vaier Literat”, Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică 
în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraş, Serviciul de Transport Public Local al Municipiului 
Fagaras, Clubul Sportiv Municipal Fagaras:

-*- “Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) şi (4A1) lit.c) din Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, în anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al 
salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară
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de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce 
se acordă pentru luna decembrie 2021 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi 
îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţiT, conform art.l alin.(1) din OUG nr. 130/2021.

-*- “în anul 2022, începând cu luna ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, 
compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit 
legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se 
menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021, în măsura în care 
personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţiT, conform art.l 
alin.(5) din OUG nr. 130/2021

In anul 2022, valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2021, conform 
art.l alin.(6) din OUG nr.130/2021

Se acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2026, vouchere de vacanţă în 
cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, care nu se ia in calcul la determinarea limitei prevăzute de 
art 25 din Legea nr. 153/2017, conform art.l alin.(1) din OUG nr. 131/2021

în anul 2022 cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru 
drepturile de hrană se menţin la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021 pentru 
Politia Locala Fagaras

Supunem spre aprobare proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor pentru funcţiile 
publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras si al 
serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Fagaras, incepand cu luna 
ianuarie 2022.

Compartiment resurse umane,
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PRiMARiA MUNICIPIULUI FAGARAS

Având in vedere prevederile art.1 din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal- 
bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative:

“A R I. f
(1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) şi (4A1) fit, c) din Legea-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, în anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut ai 
salariilor de bază/soldeîor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară 
de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine ia acelaşi nivel cu cel ce 
se acordă pentru luna decembrie 2021 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi 
îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute
în anexa nr. II „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate si asistentă socială»" la 
Legea-cadru nr. 153/2.017, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 
ianuarie 2022 salariile de bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază 
prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 
2022 şi cel din luna decembrie 2021.

(5) în anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, 
compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, 
potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din 
fonduri publice se menţine ce! mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 
2021, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în 
aceleaşi condiţii.

(6) Prin derogare de Sa prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017. cu 
modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, valoarea lunară a indemnizaţiei de hrană 
se menţine la nivelul din anul 2021.

(7) Cuantumul indemnizaţiilor de hrană acordate conform alin. (6) personalului din cadru! 
instituţiilor din sistemul sanitar şi de asistenţă socială nu se la în calcul la determinarea limitei 
prevăzute îa art. 25 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017. cu modificările şi completările 
ulterioare.”

Având in vedere cele de mai sus salariile de baza pentru medicii şcolari, asistente 
medicale din cadru! Cabinetelor medicale şcolare, a asistentei medicale si a infirmierelor din
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cadrul Cresei saptamanale raman neschimbata conform art.38 alin(3) lit”b” din Legea 
nr.'l 53/2017:

“b) prin excepţie de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, salariile de bază ale 
personalului care ocupă funcţiile de medici, de asistenţi medicali şi ambulanţieri/şoferi 
autosanitară prevăzute în anexa nr. II cap. I se majorează la nivelul salariului de bază stabilit 
potrivit prezentei legi pentru anul 2022”

Ţinând seama de adresa informativa Ministerului Muncii si Solidarităţii Sociale 
nr.14/DSP/10.01.2022 înregistrat la DAS Fagaras sub nr.248/18.01.2022, cu privire ia 
stabilirea salariului asistentului personal,

Va solicitam aprobarea salariilor de baza pentru funcţiile prevăzute in Anexa nr.ll 
„Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială»" ia Legea-cadru nr. 
153/2017”,conform anexelor la prezentul referat.



Anexa nr. 1 la HCL nr. / 2022

PRIMAR,
Sucaciu Gheorghe

DIRECTOR EXECUTIV - DIRECŢIA BUGET FINANŢE, 
Ludu Daniel loan

Nivelul maxim al grilei de salari^^e pentru funcţiile publice si contractuale, reprezentând indemnizaţia 
viceprimarului municipiului Fagaras, stabilita conform Legii nr. 153/2017, anexa nr.lX 11440 lei

Nivelul minim al grilei de salarizare pentru funcţiile publice si contractuale, conform HG nr.1071/2021 privind salariul 
de baza minim brut pe tara garantat in plata, incepand cu data de 01.01.2022 2550 lei

Grila de salarizare pentru funcţiile publice si contractuale, pentru aparatul de specialitate al primarului, Serviciul Public Comunitar 
Local de Evidenta Persoanelor si Direcţia de Asistenta Sociala pentru anul 2022

I. Salarizarea funcţionarilor publici

I. A. Funcţionari publici de conducere

Nr.
Crt.

F u n c ţia  p u b lic a  de c o n d u c e re
N ivel

s tu d ii
G rad s a la r  baza

1 Secretar S II 11 ,440
2 Architect sef S II 10 ,607
3 Director executiv s II 9 ,5 67
4 Sef serviciu s II 8 ,7 35
5 Sef Birou s II 8,111

I. B. Funcţionari publici de execuţie

Nr.
Crt.

F u n c ţia  p u b lic a  de e x e c u ţie
N ivel

s tu d ii
C las a G rad

S a la rii de baza  

(le i)
G rad a ţia  0

1 Auditor S 6,340
2

Consilier, consilier juridic, 
inspector protecţie civila S I

S 6,030
3 P 5,170
4 A 4,680
5 D 4,000
6

Referent, inspector protecţie 
civila M III

S 5,170
7 P 4,000
8 A 3,920
9 D 3,680

II. Salarizarea personalului contractual

II. A. Personal contractual de conducere
Nr.

Crt.
F u n c ţia  c o n tra c tu a la  d e  c o n d u c e re

N ivel
s tu d ii

G rad s a la r  baza

1 Administrator public S II 11 ,440

II. B. Personal contractual de execuţie

Nr.
Crt.

P erso n a l c o n tra c tu a l d e  e x e c u ţie
N ivel
s tu d ii

G rad
S a la rii de b aza  

(le i)
G rad a ţia  0

1
Consilier, consilier juridic S

IA 5505
2 I 5010
3 II 4000
4

Referent M
IA 3750

5 I 3670
6 II 3500
7 Administrator M I 3840
8 Casier Magaziner I 3590
9 Portar paznic ingrijitor I 3500
10

Muncitor calificat
I 3840

11 II 3590
12 III 3500
13 Muncitor necalificat I 3500

Menţionam ca din salariul de baza se reţin contribuţii la bugetul de stat, astfel: 
25% CAS, 10% CASS si 10% impozit pe venit



Nota:
1. Salariile de baza pentru funcţiile de conducere cuprind gradaţia de vechime la nivel maxim
2. Salariile de baza pentru funcţiile de execuţie sunt pentru gradaţia 0. Salariile de baza pentru gradaţiile 1-5 se determina prin majorarea 

salariilor de baza pentru gradaţia O, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017
3. Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a 

salariului de bază cu 10%, conform art. 15 din Legea nr. 153/2017
4. Până la 50% pentru timpul efectiv lucrat de către persoanele nominalizate în echipele de proiecte finanţate din fonduri externe 

nerambursabile, conform art. 16 alin 1 din Legea nr. 153/2017
5. Pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap grav şi accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 

15%> din salariul de bază/, conform art. 22 alin. 1 din Legea nr. 153/2017
6. Personalul beneficiază de Indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor, conform art. 14 din Legea nr. 153/2017

7. Personalul beneficiază de indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei /luna pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 18 din Legea 
nr. 153/2017 coroborat cu art.l din OUG nr. 131/2021, cu excepţia funcţiilor de demnitate publica si a funcţiei publice de secretar general

8. Personalul beneficiază de voucherele de vacanţă, se acorda anual, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2026, în cuantum de 
1.450 lei pentru un salariat, conform art.l pct.2 din OUG nr. 131/2021



Anexa nr. 2 la HCL nr. / 2022

PRIMAR,
Sucaciu Gheorghe

DIRECTOR EXECUTIV - DIRECŢIA BUGET FINANŢE, 
Ludu Daniel loan j K  )/

i  X / ' '  ' — /  ^  /

Nivelul maxim al grilei de salarizate pentru funcţiile publice si contractuale, reprezentând indemnizaţia 
viceprimarului municipiului Fagaras, stabilita conform Legii nr. 153/2017, anexa nr.lX________ 11440 lei

Nivelul minim al grilei de salarizare pentru funcţiile publice si contractuale, conform HG nr,1071/2021 privind salariul 
de baza minim brut pe tara garantat in plata, începând cu data de 01.01.2022 2550 lei

Grila de salarizare pentru funcţiile publice si contractuale, pentru Politia Locala Fagaras, 
stabilita conform Legii nr 153/2017, pentru anul 2022

I. Salarizarea funcţionarilor publici

I. A. Funcţionari publici de conducere

Nr.
Crt.

F u n c ţia  p u b lic a  d e  c o n d u c e re
N ivel
s tu d ii

G rad s a la r  baza

1 Director executiv S II 9,567
2 Director executiv adjunct S II 9,359

I. B. Funcţionari publici de execuţie

Nr.
Crt.

F u n cţia  p u b lic a  d e  e x e c u ţie
Nivel
s tu d ii

C lasa G rad
S a la rii de  

b aza  (le i)
G ra d a ţia  0

1
Consilier, consilier juridic, 

poliţist local S
I S 5,350

2 P 4,510
3 A 4,350
4

poliţist local M

III S 4,180
5 P 4,000
6 A 3,840
7 D 3,020

II. Salarizarea personalului contractual

II. A. Personal contractual de execuţie

Nr.
Crt.

P erso n a l c o n tra c tu a l d e  e x e c u ţie
N ivel
s tu d ii

G rad
S a la rii de  

b aza  (le i)
G ra d a ţia  0

1 paznic I 3,520

Menţionam ca din salariul de baza se reţin contribuţii la bugetul de stat, astfel: 
25% CAS, 10% CASS si 10% impozit pe venit

Nota:
1. Salariile de baza pentru funcţiile de conducere cuprind gradaţia de vechime la nivel maxim
2. Salariile de baza pentru funcţiile de execuţie sunt pentru gradaţia 0. Salariile de baza pentru gradaţiile 1-5 se determina prin majorarea 

salariilor de baza pentru gradaţia 0, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017
3. Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a 

salariului de bază cu 10%, conform art. 15 din Legea nr. 153/2017
4. Până la 50% pentru timpul efectiv lucrat de către persoanele nominalizate în echipele de proiecte finanţate din fonduri externe 

nerambursabile, conform art. 16 alin 1 din Legea nr. 153/2017
5. Pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap grav şi accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 

15%> din salariul de bază/, conform art. 22 alin. 1 din Legea nr. 153/2017
6. Personalul beneficiază de Indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor, conform art. 14 din Legea nr. 153/2017
7. Personalul beneficiază de voucherele de vacanţă, se acorda anual, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2026, în cuantum de 

1.450 lei pentru un salariat, conform art.l pct.2 din OUG nr. 131/2021

8. Personalul din cadrul Politiei Locale beneficiază de norma de hrana, cf. Legii nr. 155/2010 a Politiei Locale, a OG nr.26/1994, 
republicata si actualizata, Ordinul nr.776/2015 si HCL nr.75/2015
- norma de hrana nr.6 in limita plafonului caloric de 5010 calorii/zi calendaristica in cuantum de 32 lei/zi, suma neimpozabila
- norma de hrana suplimentara nr. 12B in limita plafonului caloric de 660 calorii /z i  in cuantum de 5 lei/zi lucratoare, suma neimpozabila, in 
conditile in care se lucrează in ture sau schimburi.



SSAnexa nr._^_ la HCL nr.

BIROU DE ASISTENTA SI PRESTAŢII SOCIALE - COMPARTIMENT DE ASISTENTA MEDICALA, ŞCOLARA SI COMUNITARA

!. Salarizarea personalului contractual

I. A. Personal contractual de execuţie

Personal contractual de execuţie Nivel
studii

Grad

Salarii de baza (lei)
Gradaţia / Coeficient

gr. 0 gr. 1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr- 5
suma
4398

suma suma suma suma suma
asistent social I S 4,728 4,964 5,212 5,343 5,476
mediator sanitar j M 3398 3,653 3,835 4,027 4,128 4,231

Nota: 1) Salariile de baza sunt stabilite conform art.38 din Legea nr. 153/2017 si OUG nr. 130/2021

Sef serviciu, Compartiment financiar contabil, întocmit,
Compartiment Resurse umane



Anexa nr. la HCL nr.

PRIMAR, 
Sucaciu Gheorghe

DIRECTOR EXECUTIV - DIRECŢIA BUGET FINANŢE,
Ludu Daniel ioan

Nivelul maxim al grilei de salarizare pentru funcţiile contractuale din cadru! DAS Fagaras - 
ASISTENT! PERSONALI Al PERSOANELOR CU HANDICAP

I. Salarizarea personalului contractual

I. B. Asistenţi personali

Nr.
Gri.

Personal contractual de execuţie Nivel
studii

Grad

Salarii de baza (lei)
Gradaţia / Coeficient

gr. 0 gr. 1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5
suma suma suma suma suma suma

1 asistent! personali G, M 2550 2,550 2,678 2,811 2,882 2,954

Nota: 1) Salariile de baza sunt stabilite conform art.38 din Legea nr. 153/201 ( si OIJG nr. 130/2021

Compartiment financiar contabil, întocmit,
Compartiment Resurse umane

Director executiv DAS Fagaras


