
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA PUCHENII MARI 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr.13/21.02.2023 

privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale 
”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul 

de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru  unele categorii de 
personal ale căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari 

 
 
 
 Având in vedere: 

- referatul de aprobare întocmit de către primarul comunei Puchenii Mari în 
care se prezintă și se fundamentează necesitatea stabilirii salariilor de bază 
aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate 
pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate 
al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru  unele categorii de personal ale 
căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari ; 

- raportul de specialitate întocmit de Compartimentul contabilitate din  
cadrul Primariei comunei Puchenii Mari; 

- procesul verbal incheiat azi 21.02.2023 inregistrat sub nr.2790; 
- prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din  

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr.53/200 - Codul muncii, republicată cu modificările și  

completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanței de Urgentă nr.168/08.12.2022 privind unele măsuri  

fiscal-bugetare, prorogarea unor termene și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1447/08.12.2022 pentru stabilirea  
salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Puchenii Mari ; 
privind aprobarea Structurii organizatorice și a Statului de funcții ale aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari; 

- dispozițiile art.84 alin.(3) și alin.(4), art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.a) și alin. (14)  
din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Cosul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 
 

Consiliul local al comunei Puchenii Mari, județul Prahova 
 

HOTĂREȘTE: 
 



 Art.1 (1) Începând cu luna februarie 2023 se stabilesc salariile de bază aferente 
funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii 
publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Puchenii Mari, precum și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se asigură 
din bugetul comunei Puchenii Mari, conform Anexei nr.1 și Anexei nr.2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărare.                

       (2) Valoarea nominală în lei a salariului de bază brut lunar pentru personalul 
angajat în aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari se stabilește pe 
fiecare funcție având în vedere ierarhizarea pe categorie, clasă/nivel de studii, 
grad/treaptă profesională și gradație. 
  (3) Salariile de bază prevazute in anexele nr.1 si nr.2 pentru funcțiile de 
execuție sunt stabilite între limite minime și maxime pentru fiecare funcție având în 
vedere ierarhizarea pe categorie, clasă/nivel de studii, grad/treaptă profesională și sunt 
stabilite la gradația 0. 

Art.2 Drepturile salariale lunare ale personalului din aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Puchenii Mari și pentru alte categorii de personal se stabilesc prin 
Dispoziția Primarului comunei Puchenii Mari, astfel încât să se încadreze în sumele 
aprobate cu această destinație în bugetul propriu și fără a depăși nivelul indemnizației 
lunare a funcției de viceprimar. 

Art.3 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice 
alte dispoziții contrare. 

Art.4 Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Puchenii Mari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5 Comunicarea prezentei hotărâri autorităților, instituțiilor și persoanelor 
interesate se face de către Secretarul general al comunei. 

 
 
 

 INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

Negoi Constantin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA nr.1 la HCL nr.13/2023 
NOMENCLATORUL SI IERARHIA FUNCTIILOR PUBLICE DIN APARATUL 

DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PUCHENII MARI 
conform prevederilor Legii nr.153/2017 - Lege - Cadru privind salarizarea personalului  

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,  
cuprinzând coeficienții și salariile de bază corespunzătoare 

Funcții de demnitate publică 
Nr.crt. Funcția Coeficient Suma BRUTĂ 

1 Primar 5 10.400 
2 Viceprimar 4 8.320 

 
Nr.crt. Denumire 

funcție 
Nivelul 

studiilor 
   

*Coeficient 
(min.- 
max.) 

Valoarea nominală in lei 
a salariului de bază 

BRUT corespunzător 
funcției publice 

Funcții publice de 
conducere 

Salariile de bază, pentru 
funcțiile de conducere sunt 
corespunzătoare gradației 

de vechime 5, conform 
prevederilor legale 

 (min. - max.) 
1 Secretar general 

al comunei 
 

S 
 

2,773 
 

8.320 
2 Șef Serviciu S 2,60 - 

2,773 
7.800 - 8.320 

3 Arhitect - șef S 2,60 - 
2,773 

7.800 - 8.320 

 
Nr.crt. Denumire funcție  

 
Nivelul 

studiilor 

*Coeficient 
salarizare 

corespunzător 
gradației  de 
vechime 0 

(min. - max.) 

 
**Salariu de bază la 

gradația 0 
(min. - max.) 

 
Funcții publice generale de 

execuție 

1 Consilier, consilier 
achiziții 
publice,inspector; 
grad profesional superior 

 
 
 

S 

 
 
 

1,792 - 1,891 

 
 
 

5.377 - 5.674  
 grad profesional principal S 1,723 - 1,792 5.170 - 5.377 
 grad profesional asistent S 1,577 - 1,723 4.731 - 5.170 
 grad profesional debutant S 1,527 - 1,577 4.582 - 4.731 

2 Referent; 
grad profesional superior 

 
M 

 
1,366 - 1,708 

 
4.098 - 5.126 

 grad profesional principal M 1,527 - 1,650 4.582 - 4.950 
 grad profesional asistent M 1,366 - 1,527 4.098 - 4.582 
 grad profesional debutant M 1,283 - 1,366 3.850 - 4.098 



 
 
  SERVICIUL POLIȚIE LOCALĂ 
 
 

 

 

  *Coeficient=salariu de bază la gradația 0/salariu minim brut pe economie 
  Salariu minim brut pe economie: 3.000 lei 
**Salariile de bază sunt prevăzute pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1 - 
5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, în condițiile 
prevăzute de lege. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.crt. Denumire funcție  
 

Nivelul 
studiilor 

*Coeficient 
salarizare 

corespunzător 
gradației  de 
vechime 0 

(min. - max.) 

 
**Salariu de bază 

la gradația 0 
(min. - max.) 

 
Funcții publice generale de execuție 

1 Polițist local clasa I 
grad profesional superior 

 
S 

 
1,566 - 1,629 

 
4.700 - 4.888 

 grad profesional principal S 1,500 - 1,566 4.500 - 4.700 
 grad profesional asistent S 1,433 - 1,500 4.300 - 4.500 
 grad profesional debutant S 1,335 - 1,433 4.005 - 4.300 

2 Polițist local clasa III 
grad profesional superior 

 
M 

 
1,212 - 1,335 

 
3.638 - 4.005 

 grad profesional principal M 1,190 - 1,212 3.570 - 3.638 
 grad profesional asistent M 1,081 - 1,190 3.245 - 3.570 



ANEXA nr.2 la HCL nr.13/2023 
 
 
NOMENCLATORUL SI IERARHIA FUNCTIILOR CONTRACTUALE DIN APARATUL 

 DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PUCHENII MARI 
conform prevederilor Legii nr.153/2017 - Lege - Cadru privind salarizarea personalului 

 plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
 cuprinzând coeficienții și salariile de bază corespunzătoare 

 
 

                Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale 
Nr.crt. Denumire funcție Nivelul 

studiilor 
*Coeficient 
salarizare 

corespunzător 
gradației  de 
vechime 0 

**Salariu de bază 
la gradația 0 
(min. - max.) 

 
Funcții contractuale de 

execuție 

1 Consilier,  inspector 
de specialitate; 
grad I A 

 
 

S 

 
 

2,60 - 2,773 

 
 

7.800 - 8.320 
 gradul I S 1,792 - 1,891 5.377 - 5.674 

2 Referent, inspector, 
arhivar 
gradul I 

 
 

M 

 
 

1,333 - 1,500 

 
 

4.000 - 4.500 
3 Casier M 1,372 - 1,500 4.116 - 4.500 
4 Guard M;G 1,100 - 1,166 3.300 - 3.500 
5 Șofer I M; G 1,333 - 1,500 4.000 - 4.500 
6 Muncitor calificat I M;G 1,311 - 1,500 3.933 - 4.500 
7 Muncitor calificat III M;G 1,166 - 1,333 3.500 - 4.000 
8 Muncitor necalificat I M;G 1,100 - 1,266 3.300 - 3.800 

 
  *Coeficient=salariu de bază la gradația 0/salariu minim brut pe economie 

  Salariu minim brut pe economie: 3.000 lei 
**Salariile de bază sunt prevăzute pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1 - 
5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, în condițiile 
prevăzute de lege. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


