
     

Judeţul Vâlcea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Comuna Păuşeşti  

Consiliul local 

 

 HOTĂRÂREA   NR. 29 

privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si personalul contractual 

din cadrul familiei ocupationale "Administratie" din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Păușești,  din cadrul instituțiilor 

 și serviciilor din subordinea Consiliului local al comunei Păușești 

 

 

   Consiliul local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

ordinară din data de 12.05.2022, la care participă un număr de 11 consilieri din 

totalul de 11 consilieri în funcţie; 

  Văzând că prin H.C.L. nr.23/2022, domnul consilier Goran Gheorghe a 

fost ales preşedinte de şedinţă; 

        Luând în dezbatere: 

 -  proiectul de hotărâre; 

 - referatul de aprobare al primarului comunei Păușești, înregistrat sub 

nr.3114/20.04.2022 prin care se propune stabilirea salariilor pentru functiile 

publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Pausesti si din cadrul institutiilor si serviciilor publice de interes local; 

          - raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub 

nr.3115/20.04.2022; 

 Având în vedere : 

 - H.C.L.nr.9/2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Păușești pe 

anul 2022; 

 - procesul verbal întocmit cu ocazia consultării reprezentanţilor salariaţilor 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Păușești şi din  cadrul 

instituțiilor și serviciilor publice de interes local ; 

        - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 

general al comunei şi înregistrat sub nr. 3432/05.05.2022; 

- avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate sub nr. 

3616/12.05.2022; 

 În conformitate cu prevederile art.11, art.38 alin.(1), alin.(2), lit. b), alin.(3), 

lit. e) coroborate cu  anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III si cap. II lit. A pct. IV. din 

Legea - cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 

273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, O.U.G. 

nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

http://idrept.ro/00023385.htm


precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, H.G. nr. 

1071/2021, privind stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată; 

 art. 129  alin.(2), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019, privind  Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

          In temeiul art.139, alin.(1), art.196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 Art.1.  Începând cu data de 01.05.2022, se stabilesc  salariile de bază 

aferente gradației 0, pentru functionarii publici din cadrul familiei ocupationale 

"Administratie" din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Păușești, conform Anexei nr.1(Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din 

Primăria comunei Păușești), care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Începând cu data de 01.05.2022, se stabilesc  salariile de bază 

aferente gradației 0, pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupationale 

"Administratie" din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Păușești şi din cadrul instituțiilor și serviciilor din subordinea Consiliului local 

Păușești, conform Anexei nr.2 (Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor contractuale 

din Primăria comunei Păușești și serviciile publice din subordinea Consiliului 

local,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3.(1).Drepturile salariale lunare  brute ale personalului prevăzut la art. 

1și 2 se stabilesc prin dispoziția primarului. 

 (2) Salariile de bază care se acordă în raport cu vechimea în muncă se 

determină potrivit dispozițiilor art.10 din Legea cadru nr.153/2017, actualizată cu 

modificările și completările ulterioare. 

          Art.4.Începând cu data aplicării prezentei hotărâri își încetează 

aplicabilitatea H.C.L.nr.16/13.03.2020 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile 

publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Păușești şi din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local. 

 Art.5. Primarul  va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri, prin compartimentul contabilitate - resurse umane, iar secretarul general 

al comunei va asigura aducerea la cunoştinţă publică prin afişare și publicare în 

Monitorul Oficial Local  şi o va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea.  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi pentru, 0 voturi 

împotrivă și  0 abțineri. 

                                               

                                                                                  Păuşeşti : 12.05.2022 

 

 

        Preşedinte de şedinţa,                                                    Contrasemnează,  

             Consilier,                                                                   Secretar general  

     Gheorghe GORAN                                                              Daniela Păloiu 



    Județul Vâlcea                                     Anexa nr.1 la H.C.L. nr.  29/12.05.2022 

    Comuna Păușești 

 

 

 

I. Nomenclatorul si ierarhia functiilor publice din administratia publica locala 

 

 

a) Functii publice de conducere 

 

Nr. 

crt 

Functia publica Nivel studii Gradul  

 

Salariul de bază 

-lei- 

1. Secretar general al unitatii 

administrativ teritoriale 

S II 6240 

2. Administrator public S - 6240 

 

b) Functii publice de executie 

 

Nr. 

Crt. 

Functia publica Nivel studii Grad profesional Salariul de 

baza 

Gradație 0 

1 Consilier, consilier 

juridic, expert, 

inspector 

S Superior 4237 

2 Consilier, consilier 

juridic, expert, 

inspector 

S Principal 4014 

3 Consilier, consilier 

juridic, expert, 

inspector 

S Asistent 3568 

4 Consilier, consilier 

juridic, expert, 

inspector 

S Debutant 3200 

5 Referent M Superior 3345 

 

     Persoana responsabila cu activitatea de control financiar preventiv 

beneficiaza de o majorare cu 10 % a salariului de baza. 

      Personalul de executie beneficiaza  de indemnizatie de hrana, în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

      Personalul de conducere si executie beneficiază  de vouchere de vacanta, 

în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

 

        Preşedinte de şedinţă,                                          Contrasemnează 

                Consilier,                                                     Secretar general, 

           Gheorghe Goran                                                 Daniela Păloiu                                    

 

 

 



Județul Vâlcea                                                      Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 29/ 12.05.2022 

Comuna Păușești 

 

 

 

 

 

       I. Nomenclatorul si ierarhia functiilor contractuale din administratia publica locala 

          a)Functii contractuale de executie 

 

Nr.  

crt. 

Funcția 

contractuală 

Nivel 

studii 

Grad/treapta Salariul de bază 
Gradatie 0 

1 Consilier  S IA 4237 

2 Referent M IA 3278 

3. Bibliotecar M IA 3278 

4. Muncitor 

calificat 

M  3278 

5. Sofer M  3278 

6. Paznic M;G  3122 

7. Guard M  3010 

 

          Personalul de executie beneficiaza de indemnizatie de hrana și de vouchere 

    de vacanta  în conformitate cu legislația în vigoare. 

  

 

 

 

        Preşedinte de şedinţă,                                                       Contrasemnează 

                Consilier,                                                                  Secretar general, 

           Gheorghe Goran                                                            Daniela Păloiu                                    

 
 


