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ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

Nr.175/14.01.2021 

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

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Reci 

Avand in vedere prevederile art.11 alin.(1) din Legea-cadru m. 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 des:fa~urarii activitatii specific Primariei 
comunei Reci - prevazut in anexa m. VIII cap. I lit. A pct. III ~i cap. II lit. A pct. IV din Legea
cadru m.153/28.06.2017. 

Tinand cont de HCL m.31/2020 privind privind aprobarea organigramei ~i a statului de 
functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei RECI 

HCL m. ___ ___ privind modificarea structurii functiilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei RECI, ca urmare a promovarii in grad 
professional a unor functionari publici 

Salariile de baza pentru functiile publice ~i functiile contractuale din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Reci, care intra sub incidenta prevederilor art.11 alin.(1) din 
Legea m.153/2017 se determina prin inmultirea coeficientilor, stabiliti prin proiectul de hotarare 
cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare conform anexei la proiectul de 
hotarare. 

Tinand cont de prevederile art.11 alin.(1) din Legea-cadru m. 153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice, prin Adresa m.174/14.01.2021, 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. 

A vand in vedere prevederile art. I OUG m. 226/2020 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 m. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare; 

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

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 
Nr. 278/27.01.2020 

PROIECT DE HOT.A.RARE 
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 ______ _ 
Analizand referatul de aprobare a primarului nr. 175/14.01.2021 privind stabilirea 

salariilor de baza pentru funqionarii publici ~i personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Reci, Raportul compartimentului de resort nr.177/14.01.2021 , 
Raportul comisiei de specialitate economic-financiara, juridica si de disciplina, 

in baza dispozitiilor: ' 
- art.11 din Legea-cadru nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului platit din 
fonduri publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
Avand fo vedere prevederile OUG nr. 226/2020 privind unele masuri fiscal - bugetare ~i 
pentru modificarea ~i completarea unor acte normative ~i prorogarea unor termene; 
- art.I din H.G. nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in 
plata. 

HCL nr.31/2020 privind aprobarea organigramei ~i a statului de funqii al aparatului de 
specialitate al Primarului comunei RECI 

HCL nr. ______ privind modificarea structurii functiilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei RECI, ca urmare a promovarii in grad 
professional a unor functionari publici 
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 completarile ulterioare; 

HOT .AR.ASTE: 

Art. 1. - Se aproba stabilirea salariului de baza ai functionarilor publici ~i personalului 
contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Reci pentru anul 2021, 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. 3 8 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 m.153/2017, 

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

Initiator, 
Primar, 

Dombora Lehel-Lajos 

Jo~A 

Avizat pentru legalitate/ 
oataJ.h:.al.: .. ~9.?. 
Secretar general ~ nel 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 

CONSILIUL LOCAL 

) ) Anexala 
Hotararea 
Nr. 

STABILIREA COEFICIENTILOR CARE STAU LA BAZA DETERMINARII SALARIILOR 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 lndemnizatie* 
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 

• 1n anul 2021 nivelul indemnizatiei viceprimarului se mentine la nivelul indemnizatiei din decembrie 2020, ca efect al aplicarii art.I 
alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.226/2020 cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

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

NIVEL 
Coeficient 

NR.CRT. FUNCTIA GRAD 
STUDII 

Salariu de baza aferent 
gradatiei 5 

1 Secretar II s 5.893 2.562 

B. FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE (anexa VIII. Cap.I. A.111.b,) 

Nr. Grad Nivel 
Salariu de baza ( lei) /Gradatia Coeficient 

crt. 
Functia 

profesional studii 0 1 2 3 4 5 
aferent 

gradatiei 0 
1 Consilier Superior s 4264 4584 4813 5053 5180 5309 1.854 
2 Consilier Principal s 4181 4495 4720 4956 5079 5206 1.818 

3 
Consilier 

Asistent s 4099 4406 4626 4858 4979 5104 1,782 
juridic 

4 Consilier Debutant s 4014 4315 4531 4757 4876 4998 1,745 
Referent 

5 de Principal SSD 3846 4134 4341 4558 4672 4789 1,672 
specialitate 



Referent ) ) 
6 de Asistent SSD 3769 4051 4254 4467 4578 4693 1,639 

specialitate 
Referent 

7 de Debutant SSD 3680 3956 4154 4362 4471 4882 1,600 
specialitate 

8 Referent Superior M 3599 3869 4063 4266 4372 4482 1,565 
9 Referent Principal M 3514 3778 3967 4165 4269 4376 1,528 
7 Referent Asistent M 3432 3689 3874 4068 4169 4273 1,492 

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

1. FUNCTII DE EXECUTIE: aparatul de specialitate al primarului 

Nr. Nivel 
Salariu de baza/Gradatia Coeficient 

crt. Functia Gradltreapta 
studii 0 1 2 3 4 5 

aferent 
gradatiei 0 

1 Consilier IA s 4264 4584 4813 5053 5180 5309 1.854 

2 Referent II M 2995 3220 3380 3550 3638 3729 1.302 

3 Guard MIG 2624 2822 2963 3111 3189 3268 1,141 

4 $ofer I MIG 2622 2819 2960 3108 3186 3265 1,140 
5 Muncitor calificat II MIG 2580 2774 2912 3058 3134 3213 1,122 
6 Muncitor calificat IV MIG 2498 2685 2819 2960 3034 3110 1,086 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
Nr. 177/14.01.2021 

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

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

Avand in vedere prevederile art.11 alin.(1) din Legea-cadru m. 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 des:fa~urarii activitatii specific Primariei 
comunei Reci - prevazut in anexa m. VIII cap. I lit. A pct. III ~i cap. II lit. A pct. IV din Legea
cadru m.153/28.06.2017. 

Tinand cont de HCL m.31/2020 privind privind aprobarea organigramei ~i a statului de 
functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei RECI 

HCL m. ______ privind modificarea structurii functiilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei RECI, ca urmare a promovarii in grad 
professional a unor functionari publici 

Salariile de baza pentru functiile publice ~i functiile contractuale din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Reci, care intra sub incidenta prevederilor art.11 alin.(1) din 
Legea m.153/2017 se determina prin inmultirea coeficientilor, stabiliti prin proiectul de hotarare 
cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare conform anexei la proiectul de 
hotarare. 

Tinand cont de prevederile art.11 alin.(1) din Legea-cadru m. 153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice, prin Adresa m.174/14.01.2021 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 m. 226/2020 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 dl. Primar 
in ~edinta ordinara a Consiliului local Reci din luna ianuarie 2021. 

Secretar general al comunei 
NEMETH Ti,,-Katalin 

N~ 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socialii, buget-.finanJe, 
agr_iculturii, gospodiirire comunalii, protecJia mediului, comerJ ~i turism 

Nr.~~0 1 A.9.on. ~o~ t 

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 Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ~i 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 avizam favorabil proiectul de hotarare ~i propunem 
adoptarea hotararii in forma eliberata. 



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. ~~A I A9 .0l .~0~ I 

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 susmefi1ionat, 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 Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile $i completarile ulterioare, precum ~i prevederile OUG 
nr.226/2020 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 des:fa$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 avizam favorabil proiectul de hotarare $i propunem 
adoptarea hotararii in forma eliberata. 

PRESEDINTE 
M6DI-Kn lilldor 

SE , RETAR 
BO Jeno 



Catre, 

ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

PRIMA.RIA COMUNEI RECI 
NR. 174/14.01.2021 

Sindicatul A.P.L. NOVA VITA Jud. Covasna 

A vand in vedere prevederile art.I alin. (1 ), (2) din HG nr. 4/2021 pentru stabilirea 
salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, conform caruia incepand cu data intrarii 
in vigoare a hotararii, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, se stabile~te la 2.300 
lei lunar, ~i prin exceptie de la prevederile alin. (1 ), pentru personalul incadrat pe functii pentru 
care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de eel putin un an in 
domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, f'ara a 
include sporuri ~i alte adaosuri, se stabile~te la 2.350 lei lunar. 

Tinand cont de dispozitiile art. 11 al. (1) din LEGEA-CADRU nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice, potrivit carora pentru functionarii publici ~i 
personalul contractual 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 sau judetean, dupa caz, in urma consultarii organizatiei sindicale 
reprezentati ve, 

Tototdata, conform prevederilor OUG nr.226/2020 privind unele masuri fiscal -
bugetare ~i pentru modificarea ~i completarea unor acte normative ~i prorogarea unor termene 
"Art. I - (]) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) $i (41) lit. c) din Legea - cadru nr. · 
153/201 7 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile $i 
completarile ulterioare, in anul 2021, incepdnd cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al 
salariilor de baza/soldelor de funcfie/salariilor de funcfie/indemnizafiilor de incadrare lunara 
de care beneficiaza personalul platit dinfonduri publice se menJine la acela$i nivel cu eel ce se 
acorda pentru luna decembrie 2020 in masura in care personalul ocupa aceea$i funcJie $i i$i 
desfa$oara activitatea in acelea$i condiJii. 
(2) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. j) din Legea - cadru nr. 153/2017, cu 
modificarile $i completarile ulterioare, in anul 2021, incepdnd cu drepturile aferente lunii 
ianuarie, indemnizafiile lunare pentru funcfiile de demnitate publica $i funcJiile asimilate 
acestora, prevazute in anexa nr. IX la Legea - cadru nr. 153/201 7, cu modificarile $i 
completarile ulterioare, se men/in la nivelul aferent lunii decembrie 2020. 
(3) in anul 2021, incepdnd cu luna ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizaJiilor, 
compensafiilor, prime/or $i al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care Jae parte, 
potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din 
fonduri publice se menJine eel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, 
in masura in care personalul ocupa aceea$i funcJie $i i$i desfa,$oara activitatea in acelea$i 
condiJii. 
(4) Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (]) din Legea - cadru nr. 153/201 7, cu 



modifzcarile ,Ji completarile ulterioare, fn anul 2021, valoarea indemnizaJiei de hrana se 
menJine la nivelul din anul 2020. " 

Prin prezenta va consultam cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru functiile 
publice ~i contractuale de conducere ~i de executie din Aparatul propriu al institutiei noastre, 
1ncepand cu 1 ianuarie 2021. 

Ata~am prezentei Proiectul de HCL privind stabilirea salariilor de baza pentru 
functionarii publici ~i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Reci ( conf. Art. I 1, alin.( 1) din Legea nr.153/2017). 

Menfionam ca unitatea noastra administrativ-teritoriala are o populafie de 2.294 
locuitori. 

Pe perioada 1.01.2021 -31.12.2021, angajatiilor primariei comunei Reci se va acorda 
indemnizatie de hrana, conform prevederilor legale in vigoare. 

De asemenea, menfionam ca fn institufia noastra NU SE ACORDA sporul pentru 
condifii periculoase sau viitiimiitoare, 

Primar 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 

lrw1~ 
. ! ('. .• 

. ,:-~~:;;_,',/-.'~ 

Secretar general al comunei 
NEMETH TIMEA-KATALIN 

~~ 
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Primarul comunei Reef 
dl D6mhora Lel1el-Lajos 
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