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H O T A R A R E A   NR. 2 

               din 31.01.2020 

Privind: stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual 
din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie,, din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Viziru, Judetul Braila, incepand cu luna Ianuarie 2020 

 
 
 
Consiliul Local al Comunei VIZIRU, Judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara, 

la data de 31.01.2020; 
 Avand in vedere: 

• Prevederile art. l alin. (3), art.2 alin. (l) lit. a), art.3 alin. (1), art. 6, art.8 alin. (l), 
art. 10, art.11, art. 13 alin. (1), art. 19, art.27 alin.(2), art. 35, art.36 din Legea nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu 
modificările și completările ulterioare;  

• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Prevederile HG 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara 
garantat in plata incepand cu 01.01.2020; 

• Prevederile OUG nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative; 

• Prevederile art.34, alin.(2) si alin.(7) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea 
unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, 
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene; 

• HCL Viziru nr.30/2017 privind stabilirea coeficientilor in vederea determinarii 
salariilor de baza pentru functiile de conducere si de executie, aferente 
functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Comunei Viziru, Judetul Braila; 

• Referatul compartimentelor de specialitate nr.492/2020; 
• Nota de fundamentare a  Primarului Comunei  Viziru; 
• Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate; 
• Avizul secretarului de comuna; 

 
In baza art. 129, art. 139, alin.(1), precum si cele ale art. 196, alin. ( 1 ),  lit. a) din 

O.UG. nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
  

H O T A R A S T E : 
 

Art. 1. (1) Incepand cu luna Ianuarie 2020, se aprobă stabilirea salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie” 
din aparatul de specialitate al primarului comunei Viziru, Judetul Braila, precum și coeficienții 
aferenți fiecărei funcții, grad/treaptă profesională conform Anexa nr.1 si Anexa nr.2, parti 
integrante din prezenta hotarare. 
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(2) Stabilirea salariilor de bază aferente fiecărei funcții, grad/treaptă profesională pentru 
gradația 0 se stabilește prin înmulțirea coeficientului din anexe cu salariul de bază minim brut 
pe țară garantat în plată în vigoare. 

(3) Salariile de bază care se acordă în raport cu vechimea în muncă se determină potrivit 
dispozițiilor art. 10 din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice. 

Art. 2. Salariile de bază pentru funcțiile specifice altor domenii de activitate bugetară, 
prevăzute în statele de funcții, dovedite a fi necesare desfășurării activității aparatului de 
specialitate al primarului, sunt cele prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 și se 
acordă potrivit prevederilor art. 38 din aceasta. 

Art. 3. (1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din cadrul Primăriei 
Comunei Viziru, Judetul Braila se asigură de catre ordonatorul de credite, în condițiile legii. 

(2) Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, 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. 

Art. 4. La nivelul de competență stabilit, ordonatorul de credite va emite acte 
administrative individuale privind stabilirea salariului lunar cuvenit salariaților din subordine, 
începând cu luna ianuarie 2020, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Compartimentul financiar contabil, se va ocupa cu aducerea la îndeplinire a 
obligației prevăzute la art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 și anume: va publica la sediul 
propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, 
și va menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritate ce intră în categoria 
personalului plătit din fonduri publice, lista urmând să cuprindă toate informațiile cerute de 
lege. 

Art. 6. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea 
începând cu luna ianuarie 2020. 

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează primarul 
comunei Viziru, Judetul Braila si Compartimentul financiar contabil din cadrul Primariei 
Comunei Viziru, Judetul Braila. 

Art. 8. Prezenta Hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul 
Secretarului Comunei Viziru, in termenul prevazut de lege, Primarului Comunei Viziru, 
compartimentului contabilitate, Institutiei Prefectului Judetului Braila si se aduce la cunostinta 
publica prin afisarea la sediul institutiei. 
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GRILA DE SALARIZARE  SI COEFICIENTII DE APLICARE INCEPAND CU 01.01.2020
pentru functionarii publici din cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei Viziru, Judetul Braila

Nr.	
crt.

Denumire	
functie

Clasa	/	
Studii

Grad	/	Gradul	
profesional

Coeficient Salariul	de	
baza	la	

gradatia	0

Salariul	de	
baza	la	

gradatia	1						
(7,5%)

Salariul	de	
baza	la	

gradatia	2						
(5%)

Salariul	de	
baza	la	

gradatia	3							
(5%)

Salariul	de	
baza	la	

gradatia	4								
(2,5%)

Salariul	de	
baza	la	

gradatia	5					
(2,5%)

1 SECRETAR	
GENERAL

I II 3,9 8.112

superior 2,74 6.110 6.568 6.874 7.179 7.332 7.485

principal 2,62 5.843 6.281 6.573 6.866 7.012 7.158

asistent 2,49 5.553 5.969 6.247 6.525 6.664 6.802

debutant 1,97 4.393 4.723 4.942 5.162 5.272 5.381

superior 2,22 4.951 5.322 5.570 5.817 5.941 6.065

principal 2,1 4.683 5.034 5.268 5.503 5.620 5.737

asistent 1,57 3.501 3.764 3.939 4.114 4.201 4.289

debutant 1,57 3.501 3.764 3.939 4.114 4.201 4.289

ANEXA	1	LA	HCL	VIZIRU	NR.2/31.01.2020

FUNCTII	PUBLICE	DE	CONDUCERE

FUNCTII	PUBLICE	DE	EXECUTIE

ICONSILIER,	
CONSILIER	
JURIDIC,	
EXPERT,	

INSPECTOR

2

3 REFERENT III



PRESEDINTE	SEDINTA SECRETAR	COMUNA	,
ANDREI	GICA LUNGU	DRAGOS	SILVIU



 
 
 
 
 
ANEXA 2 LA HCL VIZIRU NR. 2 / 31.01.2020 

GRILA DE SALARIZARE  SI COEFICIENTII DE APLICARE INCEPAND CU 01.01.2020 
pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei Viziru, Judetul Braila 
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FUNCŢIA CONTRACTUALA GRADAŢIA COEFICIENT 
VALOAREA 

NOMINALA 

LEI 

CASIER S.M 5 1.50 4.098 

CASIER S.M 3 1.50 3.930 

LUCRATOR COMUNITAR 2 1,58 3.964 

ADMINISTRATOR 0 1,42 3.167 

GESTIONAR 3 1,42 3.562 

BIBLIOTECAR 5 1,56 4.262 

ŞOFER -1- 5 1,54 4.207 

ŞOFER POMPIERI 5 1,54 4.207 

ŞOFER -II - 0 1,50 3.345 

MUNCITOR CALIFICAT -1 - 5 1,54 4.207 

PAZNIC 5 1,18 3.223 

GUARD 4 1,18 3.158 

CONSILIER PERSONAL 5 1,58 4.316 
 


