
 

HOTĂRÂRE  nr.41  din 19 august 2019 

privind modificarea Anexei la HCL nr.29/2019  privind stabilirea salariilor de bază pentru 

funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț 

 

             Consiliul local Dochia, întrunit în şedinţa ordinară din 19 august  2019.; 

Analizând referatul de aprobare nr. 4682 din 05.08.2019, înaintat de Păduraru Constantin, primar al 

comunei Dochia, în calitate de inițiator și raportul de specialitate  nr.4626 din 01.08.2019 , prezentat de  

compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate  al primarului  comunei Dochia. 

Ținând cont de faptul că gestionarea sistemului de salarizare și stabilirea salariilor de bază brut 

lunare ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dochia se asigură de 

ordonatorul principal de credite, în condițiile legii, iar salariile de bază se stabilesc astfel încât, împreună 

cu indemnizațiile lunare și celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile 

bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor și 

proiectelor ce revin instituției potrivit legii; 

       Având în vedere :- art. 11 și art. 18 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; Avizul comisiilor de specialitate ale 

consiliului local.- H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară  garantat în 

plată;- H.C.L din 2019 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul  

de specialitate al primarului comunei Dochia.- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare;OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 129 alin. (4) lit. ”a”, art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 /2019 

privind Codul Administrativ adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1.-(1) Se aprobă modificarea anexei la HCL nr. 29/2019, salariile de bază, gradația 0, pentru 

funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dochia, județul Neamț, cu aplicare de la 01.09.2019, conform Anexei parte integrantă 

din prezenta hotărâre,. 

      -(2) Primarul comunei Dochia va stabili prin dispoziție salariile lunare aferente fiecărei funcții 

,gradații ,indemnizații și sporurile specifice , cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2019. 

 Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia 

,compartimentele contabilitate și resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Dochia. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate şi se aduce 

la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

    

Președinte  de ședință                                    Contrasemnează pentru legalitate Secretar  

Chiuaru Vasile                                                                         Pascaru Vasile               

 

                                                         
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”,   0 voturi „împotrivă” şi   0 ”abţineri” dintr-un total de  11 consilieri  locali în funcţie şi 11 

consilieri prezenţi 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 

 

 



ROMÂNIA                                                                                          ANEXĂ LA  H.C.L.  nr. 41  ./19 .08.2019 

JUDEȚUL  NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  DOCHIA 

Grila de salarizare la gradația 0 

 

Funcția Coeficient  

de ierarhizare 

 

Salariul minim brut 

pe țară garantat în 

plată în 2018 

-lei- 

Studii Valoare 

salariu de 

bază brut 

-lei- 

Ind./Salariu de bază  

-lei- 

GRADAȚIA 

0 

 

1 2 3 4 5 

0 7,5% 5% 5% 2,5% 2,5

% 

 

Primar 

 

4 2.080 - 8.320       

Viceprimar  

 

3 2.080 - 6.240       

Secretar general 

 

3 2.080 S 6.240       

Șef birou contabilitate 

(vacant) 

2,96 2.080 S 6.157       

Inspector asistent 

Contabilitate 

2,10 2.080 S 4.368 4.368      

Inspector superior 

agent agricol 

2,07 2.080 S 4.306 4.306      

Inspector superior 

taxe și impozite 

2,07 2.080 S 4.306 4.306      

Inspector superior 

Stare civilă și R.U. 

2,07 2.080 S 4.306 4.306      

Inspector superior 

Arhitect șef. 

2,07 2.080 S 4.306 4.306      

Consilier debutant 

achiziții publice (vacant) 

1,65 2.080 S 3.432 3.432      

Inspector superior 

asistența socială 

2,07 2.080 S 4.306 4.306      

Inspector asistent 

protectia mediului 

1,65 2.080 S 3.432 3.432      

Referent superior 

casier 

1,55 2.080 M 3.224 3.224      

Șef SVSU 

 

1,55 2.080 M 3.224 3.224      

 

 



 

 

 

 

 

 

Femeie de serviciu 

 

1,15 2.080 M/G 2.392 2.392      

Paznic  1,15 2.080 M/G 2.392 2.392 

 

     

Paznic 

 

1,15 2.080 M/G 2.392 2.392      

Paznic 

 

1,15 2.080 M/G 2.392 2.392      

Șofer    

(vacant) 

1,15 2.080 M/G 2.392 2.392      

Muncitor calificat 

(vacant) 

1,15 2.080 M/G 2.392 2.392      

Consilier al primarului 1 

(vacant) 

1,70 2.080 S 3.536 3.536      

Consilier al primarului 2 

 

1,55 2.080 M 3.224 3.224      

Consilier al 

viceprimarului  

(vacant) 

1,70 2.080 S 3.536 3.536      

           


