
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul comunei Bicazu 

Ardelean, județul Neamț, pentru anul 2020 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă 

ordinară; 

Având în vedere: 

- prevederile art. 10, 11, 12, 13, 18, Anexa Nr. II - Familia Ocupaţională de Funcţii 

Bugetare "Sănătate și Asistenţă Socială”, Capitolul I  Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de 

asistenţă medico-socială,  a.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi 

unităţi de asistenţă medico-socială, poziția 24 - Asistent medical, c.4.  Unităţi sanitare, cu excepţia 

celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială 3.2. Salarii de bază pentru 

personalul de specialitate din instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără 

personalitate juridică – poziția 45 - Părinte social, îngrijitor la domiciliu, asistent personal, asistent 

personal profesionist din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările si completarile ulterioare, art. 34 alin. (7), art. 36 alin. (6) din O.U.G. nr. 

114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu 

modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin O.U.G. nr. 1/2020 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, art. 37 alin. (1) 

lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, modificată și completată, precum și ale H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

- Hotărârea nr. 5 din 30.01.2020 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul comunei Bicazu Ardelean, județul 

Neamț, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2020 și data aprobării bugetului local al comunei 

Bicazu Ardelean pentru anul 2020; 

- Dispoziția nr. 57 din 31.10.2020 a Primarului Comunei Bicazu Ardelean privind 

stabilirea drepturilor salariale ale funcţionarului public, Lăzăruț Nelu 

Analizând: 

- referatul de aprobare nr. 966 din 12.02.2020 al inițiatorului proiectului de hotărâre care 

susțin aprobarea majorării salariilor de bază ale petenților corespunzător gradațiilor de vechime; 

- raportul de specialitate nr. 989 din 13.02.2020 al consilierului cu atribuții de resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

Reținem că: 

- salariile de bază ale asistenților personali, în mod eronat, nu au fost stabilite pe baza 

coeficientului stabilit în Anexa Nr. II - Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare "Sănătate și 

Asistenţă Socială”, Capitolul I  lit. c.4.  pct.  3.2. poziția 45 - Părinte social, îngrijitor la domiciliu, 

asistent personal, asistent personal profesionist din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completarile ulterioare, respectiv 1,01, 

pentru gradația 0, și nu includ tranșele de vechime, corespunzător art. 10 din același act normativ, 

motiv pentru care se impune corectarea acestor deficiente de salarizare, începând cu data de 

01.03.2020; 

- începând cu 1 ianuarie 2020, pentru d-nul Lăzăruț Nelu, referent de specialitate, clasa a 

II-a grad, profesional principal, în cadrul Compartimentului Agricol Fond Funciar, în raport de 

complexitatea muncii dată de completarea atributiilor cu o parte din atributii specifice postului de 



consilier urbanism, s-a stabilit coeficientul de ierarhizare de 2,2206 și salariul de bază brut lunar 

de 4.952 lei, până la ocuparea prin concurs a postului de consilier din cadrul Compartimentului 

Urbanism si Amenajarea Teritoriului, în baza Hotărârii nr. 5 din 30.01.2020 a Consiliului Local al 

Comunei Bicazu Ardelean, prin Dispoziția nr. 57 din 31.10.2020 a Primarului Comunei Bicazu 

Ardelean; 

- tot în baza Hotărârii nr. 5 din 30.01.2020 a Consiliului Local al Comunei Bicazu 

Ardelean s-a stabilit menținerea valorii indemnizaţiei de hrană la nivelul din anul 2019, pentru 

anul 2020, precum și menținerea indemnizaţiilor lunare la nivelul aferent lunii decembrie 2019, în 

anul 2020, pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora prevăzute în anexa 

nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, și ale 

indemnizațiilor lunare de care beneficiază consilierii pentru participarea la numărul maxim de 

şedinţe la nivelul aferent lunii decembrie 2019, în anul 2020, în procent de 10% din indemnizaţia 

lunară a primarului, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată, în acord cu 

prevederile art. 34 alin. (7) și art. 36 alin. (6) din O.U.G. nr. 114/2018 modificată și completată; 

- un număr de doi salariați îndeplinesc condițiile legale pentru acordarea gradațiilor de 

vechime corespunzătoare, respectiv d-na Țepeș Laura din cadrul Compartimentului Deservire și 

Pază și d-nul Barb Cristinel din cadrul Compartimentului SPIL;  

- cu excepțiile prezentate anterior, pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

aparatul  de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean se impune mentinerea. pentru anul 

2020, a salariilor de bază la nivelul lunii decembrie 2019, cu păstrarea coeficienților de ierarhizare 

aferenți salariilor de bază din decembrie 2019, în condiții similare demnitarilor (art. I pct 13 din 

O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative cu referire la art. 34 alin. (7) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările 

ulterioare, coroborat cu anexa 9 lit. C pct. 15 și 27 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completarile ulterioare), motivat, pe de 

o parte de faptul că în cursul anului 2020, resursele financiare ale bugetului local sunt destinate, în 

principal, cofinanțării proiectelor finantate prin AFIR, PNDL, și finanțării investițiilor din 

Programul de dezvoltare economico socială a comunei Bicazu Ardelean, în scopul realizării 

obiectivelor de investiții în termenele stabilite, iar pe de altă parte contextul economic dificil la 

nivel național care îndeamnă la prudență financiară și responsabilitatea persoanelor care 

gestionează fondurile publice sau patrimoniul public să realizeze o bună gestiune financiară prin 

asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor 

publice şi în administrarea patrimoniului public, în condițiile în care salariile angajatilor Primăriei 

Bicazu Ardelean aflate în plată sunt decente și respectă limitele impuse de art. 11 din Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si 

completarile ulterioare, și de H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată;  

Având în vedere ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată, 

proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 139 alin. (1) raportat la 

art. 5 ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 - (1) Începând cu 1 martie 2020, salariile de bază brute, lunare, pentru asistenții 

personali, se stabilesc, cu respectarea coeficientului de 1,01 prevăzut pentru asistentul personal  în 

Anexa Nr. II - Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare "Sănătate și Asistenţă Socială”, Capitolul 

I  lit. c.4.  pct.  3.2. poziția 45 - Părinte social, îngrijitor la domiciliu, asistent personal, asistent 

personal profesionist, și a art. 10 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările si completarile ulterioare, după cum urmează: 
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Nr. 

Crt. 

 

Functia  

Nivel  

studii 

 

Gradatia 

Coeficient  de 

ierarhizare                            

Salariu de 

baza brut  

-lei- 

1 Asistent personal M            0 1,0100     2.252                      

2 Asistent personal M            1 1,0856     2.421 

3 Asistent personal M            2 1,1399     2.542 

4 Asistent personal M            3 1,1968     2.669 

5 Asistent personal M            4 1,2269     2.736 

6 Asistent personal M            5 1,2300     2.743 

 (2) Salariul de bază brut, lunar, al d-lui Lăzăruț Nelu, referent de specialitate, clasa a II-a 

grad, profesional principal, în cadrul Compartimentului Agricol Fond Funciar, rămâne cel stabilit 

în baza Hotărârii nr. 5 din 30.01.2020 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean, prin 

Dispoziția nr. 57 din 31.10.2020 a Primarului Comunei Bicazu Ardelean, până la ocuparea prin 

concurs a postului de consilier din cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului. 

 (3) Se aprobă majorarea cu 2,5% a salariului de bază al d-nei Țepeș Laura, guard în cadrul 

Compartimentului Deservire și Pază, corespunzător gradației 4 de vechime,  începând cu data de 1 

martie 2020. De la aceasta dată d-na Țepeș Laura va beneficia de un salariu de bază brut în 

cuantum de 3.021 lei/lună, la care se va adăuga indemnizația de hrană în cuantum de 347 lei. 

(4) Se aprobă majorarea cu 5% a salariului de bază al d-lui Barb Cristinel, muncitor 

calificat în cadrul Compartimentului SPIL, guard în cadrul Compartimentului Deservire și Pază 

corespunzător gradației 4 de vechime,  începând cu data de 1 martie 2020.  De la aceasta dată d-l 

Barb Cristinel va beneficia de un salariu de bază brut, în cuantum de 3.444 lei/lună, la care se va 

adăuga indemnizația de hrană în cuantum de 347 lei. 

(5) Începând cu luna martie 2020, consilierul cu atributii de resurse umane din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean va verifica, periodic, îndeplinirea condițiilor 

legale de către funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Bicazu Ardelean, în scopul acordării gradațiilor corespunzătoare tranșelor de 

vechime prevăzute la art. 10 alin. (4) Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, modificată și completată. Majorarea salariilor de bază corespunzător gradațiilor 

aferente transelor de vechime se face prin dispoziție a primarului. 

Art. 2 – Pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul  de specialitate al 

primarului comunei Bicazu Ardelean, cu excepția celor prevăzuți la art. 1,  pentru anul 2020,  se 

mențin salariile de bază la nivelul lunii decembrie 2019, cu păstrarea coeficienților de ierarhizare 

aferenți salariilor de bază din decembrie 2019, în condițiile similare pentru demnitari, prevăzute la 

art. I pct 13 din O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative cu referire la art. 34 alin. (7) din O.U.G. nr. 114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborat cu anexa 9 lit. C pct. 15 și 27 din Legea nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completarile ulterioare.  

Art. 3 – Primarul comunei Bicazu Ardelean prin compartimentele de specialitate din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

Art. 4 – Secretarul Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei hotărâri, 

primarului comunei Bicazu Ardelean, Instituției Prefectului  Județului Neamț, în vederea 

exercitării controlului de legalitate, și va asigura aducerea la cunoștința publică a prezentei 

hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul www.comunabicazuardelean.ro. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Olariu Ion 

                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

Nr. 15 din 18.02.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 18.02.2020 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți. 

http://www.comunabicazuardelean.ro/


  

 




