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LEGISLATURA A VIII-A        

HOTĂRÂREA NR.10 
PRIVITOR LA : stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice  și 
personalul  contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Stoenești, ale serviciilor şi instituțiilor din subordinea Consiliului Local al 
comunei Stoeneşti 

 
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

ordinară din data de 08.02.2022, la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr.1/31.01.2022  a Consiliului Local  a fost 

ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Zăuleț Valeriu,pentru perioada 

februarie-aprilie 2022;  

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr758/01.02.2022 si  
Raportul  de  resort   al  compartimentului Achiziţii publice și resurse umane 
prin care propune stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice  și 
personalul  contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Stoenești, ale serviciilor şi instituţiilor din subordinea Consiliului Local al 
comunei Stoeneşti, familia ocupațională ”Administrație” ,începand cu data de 
01 ianuarie 2022; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr.757/01.02.2022 prin care 
compartimentul Achiziţii publice și resurse umane propune stabilirea salariilor 
de baza pentru functiile publice  și contractuale din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi  instituţiilor din subordinea 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti, familia ocupațională 
”Administrație”,începand cu data de 01 ianuarie 2022; 

Văzând procesul verbal înregistrat sub nr.635/27.01.2022 din care 
rezulta îndeplinirea condiției de consultare a reprezentanților salariaților care 
nu fac parte din nici un sindicat, cu privire la stabilirea salariilor de baza din 
familia ocupațională ”Administrație” pentru functiile publice  și contractuale din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi  
instituţiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti; 

Având  in  vedere  Rapoartele  de  avizare  ale  comisiilor  reunite  prin  
care  se propune admiterea proiectului de hotărâre; 

Văzând Hotararea  Consiliului Local al comunei Stoenești 
nr.7/08.02.2022 privitor la aprobarea  bugetului local al comunei Stoeneşti şi a 
listei cu investiţiile de interes local pentru anul 2022; 

Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr.1034/08.02.2022 întocmit de secretarul general al  comunei 
Stoeneşti ; 
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Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de 
elaborare a proiectelor   actelor   normative   conform   Legii   nr.   52/2003   
privind   transparenţa decizională în administraţia publică; 

În conformitate cu  prevederile art.11 şi art.38 alin.(1) şi alin.(2) lit.b) 
coroborat cu anexa VIII, cap.I lit.A pct.III și cap.II lit A pct.IV din Legea - 
cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr.153/2017, 
coroborate cu cele ale  Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.79/2017 privind 
modificarea si completarea Codului fiscal în vederea  asigurarii transferului 
contributiilor asigurarilor sociale de la angajator la angajat, ale Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr.90/2017 privind unele masuri fiscal bugetare, 
modificarea și  completarea unor acte normative și  prorogarea unor 
termene,cu modificările și completările ulterioare, ale Hotararii Guvernului 
nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat 
in plata,ale art.I din  OUG nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor 
acte, cu modificările și completările  ulterioare și cu prevederile art. 129 
alin.(2), lit. a)  și  alin.(3) lit.c) şi alin.(4) lit.a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele 
ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările  ulterioare; 

În baza art.139, alin.1 şi art.196.alin.1,lit.(a) din  O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, cu 11 
voturi pentru, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 

Art.1. – Începând cu data de 01 ianuarie 2022 se stabilesc salariile de 
baza aferente gradației 0,pentru funcțiile publice din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi  instituţiilor din subordinea 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti, în concordanță cu nomenclatorul și 
ierarhia functiilor publice din administratia publica locala din anexa VIII, cap.I 
lit.A pct.III la Legea – cadru,conform anexei nr.1 care face parte integranta 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Începând cu data de 01 ianuarie 2022 se stabilesc salariile de 
baza aferente gradației 0,pentru personalul contractual din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi  instituţiilor din 
subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti, în concordanță cu 
nomenclatorul și ierarhia functiilor publice din administratia publica locala din 
anexa VIII, cap.I lit.A pct.IV la Legea – cadru,conform anexei nr.2, care face 
parte integranta din prezenta hotărâre. 

http://idrept.ro/00023385.htm
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Art.3. – Începând cu data de 01 ianuarie 2022 se stabilesc salariile de 
baza aferente gradației 0,pentru personalul contractual din cadrul  Serviciului 
Public  de alimentare cu apa, C.I.F. 42457068,cu personalitate juridica, din 
subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti,conform anexei nr.3, care 
face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.4. – Drepturile salariale lunare  brute ale personalului prevăzut la art. 
1 și art. 2 se stabilesc prin dispoziția primarului  comunei Stoenești,iar pentru 
personalul prevazut la art.3 ,prin decizia sefului Serviciului Public de Alimentare 
cu Apa . 

Art.5. – Începand cu data aplicarii prezentei ,isi inceteaza aplicabilitatea 
Hotararea Consiliului Local al comunei Stoenești nr.12/17.02.2021 privitor la 
stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice  și personalul  contractual 
din aparatul de specialitate al primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi 
instituţiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti . 

Art.6. - Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate și 
compartimentului Achiziţii publice și resurse umane, iar secretarul general al 
comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – 
judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului 
comunei Stoeneşti,  compartimentelor responsabile cu punerea în executare  
şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe 
pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro. 
 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
        Valeriu ZĂULEȚ                  Contrasemnează pentru legalitate, 
         SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                               Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, 08 februarie  2022 
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LEGISLATURA A VIII-A        
Anexa NR.1 la H.C.L. NR.10/08 februarie 2022 

TABEL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE 

Nr. 
crt. 

Functia Grad Nivel Studii Salariu de 
baza 

Gradatia 5 

Obs 

1 Secretar general al 
comunei 

II S 6930  

TABEL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE 

Nr. 
crt 

Functia publica de 
execuție 

Grad 
profesional 

Nivel 
studii 

Salariu de 
baza 

gradația 0 

Obs. 

1 Consilier Superior S 5060  

2 Consilier 
juridic,Consilier,Inspector 

Superior S 5060  

3 Consilier 
juridic,Consilier,Inspector  

Principal S 4480  

4 Consilier 
juridic,Consilier,Inspector 

Superior S 5060  

5 Consilier 
juridic,Consilier,Inspector 

Principal  S 4480  

6 Consilier 
juridic,Consilier,Inspector 

Asistent S 3695  

7 Consilier 
juridic,Consilier,Inspector 

Debutant S 3163  

8 Referent Superior M 3389  

9 Referent Principal  M 3150  

10 Referent Asistent M 2950  

11 Referent Debutant M 2800  
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LEGISLATURA A VIII-A        

Anexa NR.2 la H.C.L. NR.10/08 februarie 2022 

TABEL POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUTIE 

Nr. crt Functia Grad/Treapta Nivel 
studii 

SALARIU DE BAZA  

GRADATIA 0 
Obs.  

1 Secretar dactilograf I M 2769  

2 Sofer I M 2550  

3 Sofer II M  2550  

4 Guard  M 2550  

5 Muncitor calificat  II M/G 2550  

6 Muncitor calificat III M/G 2550  

7 Muncitor necalificat I M/G 2550  

8 Bibliotecar  M 2768  

9 Consilier Personal 
al Primarului 

IA S 3793  

10 Consilier Personal 
al Viceprimarului 

I M 3280  

11 Referent situatii de 
urgenta 

 M 2660  
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LEGISLATURA A VIII-A        

Anexa NR.3 la H.C.L. NR.10/08 februarie 2022 

TABEL POSTURI CONTRACTUALE DE  CONDUCERE/EXECUTIE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOENEȘTI-SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA 

C.I.F. 42457068 

 

Nr. crt Functia Grad/Treapta Nivel 
studii 

SALARIU DE BAZA  

GRADATIA 0 
Obs.  

1 Sef serviciu 
 

S 3300 1 post 

2 Economist 
 

S 2900 1 post 

3 Sef Formatie 
Muncitori 

 M 2800 1 post 

4 Casier  M  2650 1 post 

5 Laborant  M 2650 1 post  

7 Muncitor calificat 
electrician 

I M/G 2650 1 post 

8 Muncitor calificat 
mecanic 

I M/G 2650 3 posturi 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
        Valeriu ZĂULEȚ                 Contrasemnează pentru legalitate, 
         SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                               Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, 08 februarie  2022 
 
 
 
 


