
ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

Nr.157/12.01.2022 

REFERATDEAPROBARE 
privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici ~i personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Reci 

Avand in vedere prevederile art.11 alin.(1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri pub lice "(1) Pentru functionarii publici ~i personalul 
contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie" din aparatul propriu al consiliilor 
judetene, primarii ~i consilii locale ~i 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 Bucure~ti, dupa caz, in urma consultarii organizatiei sindicale reprezentative la 
nivel de unitate sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor", 

Vazand Nomenclatorul functiilor necesare desfa~urarii activitatii specific Primariei 
comunei Reci - prevazut in anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. lll ~i cap. II lit. A pct. IV din Legea
cadru nr.153/28.06.2017. 

Tinand cont de HCL nr.47/2021 privind privind aprobarea organigramei ~i a statului de 
functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei RECI 

in conformitate cu prevederile art.11 alin.(l) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice, prin Adresa nr.155/12.01.2022, organizatia 
sindicala reprezentativa (Nova Vita) a fost consultata privind stabilirea salariilor de baza pentru 
functionarii publici ~i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Reci. 

Avand in vedere prevederile art. I OUG nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal -
bugetare ~i pentru modificarea ~i completarea unor acte normative ~i prorogarea unor termene, 

in temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) ~i art. 196 alin. (1) lit. ,,a" din O.U.G nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare; 

Propun adoptarea proiectului de hotarare, in forma prezentata conform anexei. 

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 
Nr. 158/12.01.2022 

PROIECT DE HOTARARE 
privind stabilirea salariilor de baza pentru funcfionarii publici ~i personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Reci 

Consiliul Local al comunei Reci, judetul Covasna, 
Intrunit in ~edinta ordinara din data de 18 ianuarie 2022, 
Analizand referatul de aprobare a primarului nr. 157/12.01.2022 privind stabilirea 

salariilor de baza pentru functionarii publici ~i personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Reci, Raportul compartimentului de resort nr.159/12.01.2022, 
Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Reci, 

In baza dispozitiilor: 
- art. I I din Legea-cadru nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului platit din 
fonduri publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
Avand in vedere prevederile OUG nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal - bugetare ~i 

pentru modificarea ~i completarea unor acte normative ~i prorogarea unor termene; 
- art.I din H.G. nr1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara 
garantat in plata. 
- HCL nr.47/2021 privind aprobarea organigramei ~i a statului de functii al aparatului de 
specialitate al Primarului comunei RECI 
- art.164 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii republicata cu modificarile ~i completarile 

ulterioare, 
art.14, 16, 17 ~i art.20-23 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

Vazand adresa nr _ _ ___ a Sindicatului APL Jud. Covasna - Nova Vita. 
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) ~i art. 196 alin. (1) lit. ,,a" din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile completarile ulterioare; 

HOT ARA.~TE: 

Art. 1. -incepand cu data de 01.01.2022, se aproba salariile de baza pentru functionarii 
publici ~i personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Reci, conform 
anexei la prezenta hotarare, din care face parte integranta. 

Art.2. Salariile de baza pentru functiile specifice altor domenii de activitate bugetara 
locala prevazute in statul de functii dovedite a fi necesare desfa~urarii activitatilor aparatului de 
specialitate al Primarului sunt cele prevazute in anexele la Legea cadru nr.153/2017 ~i se acorda 
potrivit prevederilor art. 38 din Lege. 



Art.3. Salariile de baza se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotarari, astfel incat, 
impreuna cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, sa se incadreze in fondurile aprobate 
de la bugetul local pentru cheltuielile de personal, in vederea realizarii obiectivelor, programelor 
~i proiectelor stabilite. 

Art.4. Primarul comunei Reci, stabile~te prin Dispozitii individuale salariile lunare ale 
functionarilor publici ~i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Reci in baza prevederilor art.11 alin.(3) din Legea-cadru nr.153/2017, 

Art.5. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
primarul comunei Reci, secretarul comunei, ~i compartimentul financiar contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Reci. 

Initiator, 
Primar, 

Dombora Lehel-Lajos 

Avfzrt :·"·:·· '~, ;, : •• n-,:c ~? 

Data ... \1--.:,.~ f -.. ~ -~ ~ 
Secretet" s .. :L .... , " , ;;;~,. 

N~ 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
Nr. 159/12.01.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind propunerea de initiere a unui proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de 

baza pentru functionarii publici ~i personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Reci 

Avand in vedere prevederile art.11 alin.(l) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice, salariile de baza pentru functiile publice ~i 
functiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei Reci, se stabilesc prin 
hotarare a consiliului local, in urma consultarii organizatiei sindicale reprezentative la nivel de 
unitate sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor., conform anexei la proiectul de hotarare. 

Vazand Nomenclatorul functiilor necesare desfii~urarii activitatii specific Primariei 
comunei Reci - prevazut in anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III ~i cap. II lit. A pct. IV din Legea
cadru nr.153/28.06.2017. 

Tinand cont de HCL nr.47/2021 privind aprobarea organigramei ~i a statului de functii al 
aparatului de specialitate al Primarului comunei RECI 

Un conformitate cu prevederile art.11 alin.(l) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice, prin Adresa nr.155/12.01.2022 organizatia 
sindicala reprezentativa (Nova Vita) a fast consultata privind stabilirea salariilor de baza pentru 
functionarii publici ~i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Reci. 

Avand in vedere prevederile art. I OUG nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal -
bugetare ~i pentru modificarea ~i completarea unor acte normative ~i prorogarea unor termene. 

propun spre dezbatere ~i adoptare proiectul de hotarare in forma initiata de di. Primar 
in ~edinta ordinara a Consiliului local Reci din luna ianuarie 2022. 

Secretar general al comunei 
NEMETH Timea-Katalin 

N~ 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 
COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

) ) 

Anexa la 
Hotararea 
Nr. -----

STABILIREA SALARIILOR DE BAZA DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI RECI
FUNCTII PUBLICE ~I CONTRACTUALE AFERENTE FAMILIEI OCUPATIONALE "ADMINISTRATIE" 

Nivelul maxim al grilei de salarizare pentru functiile publice ~i contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Indemnizatie* 
primarului comunei Reci, stabilita conform anexei nr.IX lit.C pct. 28 din Legea nr.153/2017 nivelul indemnizatiei 6240 
viceprimar-comuna pana la 3000 locuitori 

• incepand cu data de 1 ianuarie 2022 nivelul indemnizatiei viceprimarului se mentine la nivelul indemnizatiei aferente lunii decembrie 
2021, ca efect al aplicarii art.I alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.130/2021 privind unele masuri fiscal - bugetare, 
prorogarea unor termene, precum ~i pentru modificarea ~i completarea unor acte normative 

I. SALARIZARE FUNCTIONARI PUBLIC! 
A. FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE (anexa VIII. Cap.I. A.III.a,) 

NR.CRT. FUNCTIA GRAD 
NIVEL 

Salariu de baza 
STUDII 

1 Secretar II s 5.893 

B. FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE { VIII. Cao.I. A.III.b,} --
Nr. 

Functia 
Grad Nivel Salariu de baza ( lei) /Gradatia 

crt. profesional studii 0 1 2 3 4 5 
Consilier/ 

1 
Consilier 

Superior s 4364 4691 4926 5172 5301 5434 
juridic/Consilier 
achizitii publice 

Consilier/ 

2 Consilier 
Principal s 4281 4602 4832 5074 5201 5331 

juridic/Consilier 
achizitii publice 

Consilier/ 

3 Consilier 
Asistent s 4199 4514 4740 4977 5101 5229 

juridic/Consilier 
achizitii publice 

4 Consilier/ 
Debutant s 4114 4423 4644 4876 4998 5123 

Consilier 



) 

juridiclConsilier 
achizitii publice 

5 
Referent de 

Principal SSD 3946 4242 
specialitate 

6 Referent de 
Asistent SSD 3869 4159 

specialitate 

7 Referent de 
Debutant SSD 3780 4064 

specialitate 

8 Referent Superior M 3699 3976 
9 Referent Principal M 3614 3885 

II. SALARIZARE PERSONAL CONTRACTUAL (anexa VIII. Cap.II. A.IV.b) 

1. FUNCTII DE EXECUTIE: aparatul de specialitate al primarului 
Nr. 

Functia Gradltreapta 
Nivel 

crt. studii 0 1 
1 Consilier IA s 4364 4691 
2 Referent II M 3095 3327 
3 Guard MIG 2774 2982 
4 ~ofer I MIG 2772 2980 
5 Muncitor calificat II MIG 2730 2935 
6 Muncitor calificat IV MIG 2648 2847 

) 

4454 4677 4794 4914 

4367 4585 4700 4818 

4267 4480 4592 4707 

4175 4384 4494 4606 
4079 4283 4390 4500 

Salariu de baza/Gradatia 
2 3 4 5 

4926 5172 5301 5434 
3493 3668 3760 3854 
3131 3288 3370 3454 

3129 3285 3367 3452 
3081 3236 3316 3399 
2989 3138 3217 3297 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socialii, buget-finanJe, 
agricultura, gospodarire comunalii, protecJia mediului, comer/ $i turism 
Nr. «~51 A8.01 . 'rul~~ 

Raport al comisiei de specialitate 
Ia proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici ~i 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului cornunei Reci 

Cotnisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare susrnentionat, a constatat 
ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea cornpartimentului de resort, cele sernnalate in referatul 
de aprobare a prirnarului . 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind 
Codul adrninistrativ, cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare, ~i se incadreaza in prevederile 
Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare. 

S-a tinut cont de Nornenclatorul functiilor necesare desfa~urarii activitatii specific 
Prirnariei cornunei Reci - prevazut in anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III ~i cap. II lit. A pct. IV 
din Legea-cadru nr.153/28.06.2017. 

Tinand cont de cele aratate rnai sus av1zarn favorabil proiectul de hotarare ~i propunern 
adoptarea hotararii in forma eliberata. 

) f 

Preiedii A 
CsilszA~ / 
~ '-

\ 
\ 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public $i privat al comunei, urbanism, 
apararea ordinii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr.Jlt~ ! A8.0I . ~~~ 

Raport al comisiei de specialitate 
la proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici ~i 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Reci 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare susmentionat, a constatat 
ca proiectul de hotarare se 'incadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate in referatul 
de aprobare a primarului . 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i prevederile OUG 
nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare ~i pentru modificarea ~i completarea unor 
acte normative ~i prorogarea unor termene 

Proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

S-a tinut cont de Nomenclatorul functiilor necesare desfa~urarii activitatii specific 
Primariei comunei Reci - prevazut in anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III ~i cap. II lit. A pct. IV 
din Legea-cadru nr.153/28.06.2017. 

Tinand cont de cele aratate mai sus av1zam favorabil proiectul de hotarare ~i propunem 
adoptarea hotararii in forma eliberata. 

PRESEDINTE 
MODI-KOREH Sandor 

a 
SECRETAR 

BO , 



---------

ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia de specialitate pe domenii 
de activitati social-culturale,culte invatamant, 
sanatate ~i familie,munca ~i protectie sociala, 
protectie copii,tineret ~i sport 
Nr. J~+ din 18 .01 . ~o~~ 

Raport al comisiei de specialitate 
la proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii 

publici ~i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Reci 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare, 
susmentionat, constata ca proiectul este intocmit conform prevederilor legale. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum ~i prevederile Legii 
nr.153/2017, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Au fost respectate prevederile OUG nr.130/2021 privind unele masuri 
fiscal-bugetare ~i pentru modificarea ~i completarea unor acte normative ~i 
prorogarea unor termene 

Tinand cont de cele aratate mai sus, comisia avizeaza favorabil proiectul 
de hotarare, privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici ~i 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Reci ~i propune spre aprobare in cadrul ~edintei de consiliu in forma 
elaborata. 

Pre~edinte comisie, 

Ve: es7 an 

VJ-
Secretar 

Bukur Istvan 




