
R O MÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COM UNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

H O TĂRÂRE 
privind stabilirea grilelor de salarizare şi a altor măsuri privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice din organigrama Comunei Gorgota,judeţul Prahova 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în 
şedinţa ordinara, în data de 28 ianuarie 2021; 

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre nr. 473/21.01.2021 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul 
Comunei Gorgota, judeţul Prahova; 
-Referatul de aprobare nr. 475/21.01.2021 prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, 
primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune stabilirea grilelor de 
salarizare şi a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
din organigrama Comunei Gorgota, judeţul Prahova începând cu data de 1 ianuarie 
2021; 
-Raportul nr. 474/2UH.2021 întocmit de secretarul general al comunei Gorgota; 
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local Gorgota; 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 11 ain. (1) si alin. (4), art. 19 si art. 40 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- art. 129 alin. (2) lit. a) şi lit. d), alin. (7) , pct. 12) şi 14), art. 212, alin. (2) şi alin.(3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-Hotărârea Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată; 
-Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completarile 
ulterioare; 
-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgen,tă a 
Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Art.1. alin. (1). Începând cu luna ianuarie 2021 se aprobă grilele de salarizare 
pentru funcţiile existente în organigrama comunei Gorgota, respectiv salariile de 
bază/indemnizaţiile lunare şi coeficienţii eferenţi acestor funcţii, prevazute în anexa, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

alin. (2). Prevederile art. 1, alin. (1) se aplică tuturor categoriilor de 
personal bugetar, respectiv: personalul care ocupă funcţii de conducere, funcţii publice 
de execuţie şi personalul încadrat pe bază de contract individual de muncă. 



alin. (3). Salariile de bază obţinute prin înmulţirea coeficienţilor stabiliţi, 
conform ierarhizării funcţiilor, cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii. 

alin. ( 4). Salariile de bază sunt stabilite între limite minime şi maxime şi 
sunt prevăzute în anexa Ia prezenta hotărâre. 

alin. (5). Stabilirea drepturilor salariale, pentru personalul bugetar 
prevazut Ia art. 1, alin. (2), se va face prin Dispoziţia Primarului Comunei Gorgota; 

alin. (6). Pentru funcţiile de conducere salariile de bază vor fi stabilite de 
Primarul Comunei, în raport cu responsabilitatea, complexitatea şi impactul deciziilor 
impuse de atribuţiile corespunzătoare activităţii desfăşurate, în conformitate cu 
prevederile art. 19 din din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi coinpletările ulterioare. 

În salariul de bază, pentru funcţiile de conducere atât la gradul I, cât şi la gradul II, 
este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, Ia nivel maxim; 

alin. (7). În situaţia modificării semnificative a atribuţiilor prevăzute în fişa 
postului unui funcţionar public de conducere, funcţionar public de executie sau 
personal contractual, prin dispoziţie, Primarul Comunei Gorgota poate modifica 
cuantumul drepturilor salariale; 

alin. (8). În cazul modificării salariului minim brut pe ţară garantat în plată, 
salariile de bază se stabilesc prin Dispoziţia Primarului comunei Gorgota, cu respectarea 
coeficienţilor prevazuţi în anexa la prezenta hotărâre. 

Art.2. Pentru personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară 
activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în 
acest interval de un spor pentru muncă prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de 
bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de 
lucru. 

Art.3. Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv 
propriu asupra operaţiunilor care afectează fonduri publice şi/sau patrimoniul public al 
comunei, cu privire la "Cheltuieli", în conformitate cu prevederile legale si asupra 
operaţiunilor cu privire la "Salarizare" si asupra operaţiunilor care afectează fonduri 
publice şi/sau patrimoniul public al comunei, cu privire Ia "Venituri", vor beneficia de o 
majorare a salariului de baza cu 10%, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi 
se vor înlocui reciproc pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu pe 
perioada concediului de odihnă, a concediului de boală sau a învoirilor. 

Art.4. Îndemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru 
participarea Ia numărul maxim de şedinţe este de 9% din indemnizaţia lunara a 
primarului. 

Art.5. Modificarea şi/sau completarea actelor normative care reglementează 
drepturile salariale aprobate prin prezenta hotărâre va duce la modificarea sau sistarea 
acestor drepturi în conformitate cu noile prevederi legale în domeniu şi în vigoare. 

Art.6. Cu urmărirea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Biroul economic-financiar din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Comunei Gorgota, judeţul Prahova. 

Art.7. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.8. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 



554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
prezenta hotărâre se înaintează Prefectului judeţului Prahova pentru exercitarea 
controlului de legalitate. 

Art.9. Trasparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi 
persoanele interesate a prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, în termenul 
prevăzut de lege, şi se publică, pentru informare, în format electronic în Monitorul 
Oficial Local al Comunei Gorgota, judeţul Prahova. 

PREŞ 

Gorgota, 28.01.2021 
Nr.12 
Red/Dact A.D./ 4 ex. 

Contrasemnează pentru legalitate, 

în temeiul art. 243 alin. (1). /it. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

SECRETAR GENERAL, 

Nr. consilieri în funcţie* 
Nr. consilieri prezenţi 
Nr. voturi pentru 
Nr. voturi contra 
Nr. abţineri 
*inclusiv Viceprimarul comunei Gorgota 





R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

Anexă la H.C.L. nr. 12/28.01.2021 privind stabilirea grilelor de 

salarizare şi a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din 

organigrama Comunei Gorgota,judeţul Prahova 

I. FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE -,,ADMINISTRAŢIE" 
SALARII DE BAZĂ ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI 
GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA, ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IANUARIE 2021 

„ADMINISTRAŢIE" - Funcţionari publici şi personal contractual 
-Anexa VIII, cap. I, pct. III, lit. a) - ,,nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din 
administraţia publică locală" - funcţii publice de conducere; 
-Anexa VIII, cap. I, pct. III, lit. b) - ,,nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din 
administraţia publică locală" - funcţii publice de execuţie; 
-Anexa VIII, cap. II, pct. IV, lit. a) - ,,nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din 
administraţia publică locală" - funcţii de conducere (personal contractual); 
-Anexa VIII, cap. II, pct. IV, lit. b) - ,,nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din 
administraţia publică locală" - funcţii de execuţie (personal contractual); 

Legea-cadru nr. 153/2017 

A) Funcţii de conducere: 

Nr. Funcţii Nivel Salariu de bază 
Crt conducere studii 

1 Secretar I s Se stabileşte de către conducătorul instituţiei publice, în 
raport cu responsabilitatea, complexitatea şi impactul deciziilor 
impuse de atribuţiile corespunzătoare activităţii desfăşurate, în 

2 Şef serviciu II s conformitate cu prevederile art. 19 din din Legea-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
3 Şef birou II s În salariul de bază pentru funcţiile de conducere atât la gradul 

I, cât şi la gradul II, este inclusă gradaţia aferentă tranşei de 
vechime în muncă, la nivel maxim. 

B) Funcţii de execuţie: 

Nr. Funcţie Nivel Salariu de bază Coeficient 
Crt. studii =2 080 lei 

minim maxim minim maxim 
Functii de executie 

Auditor 
1 Grad profesional superior s 4638 6448 2.23 3.1 

2 Grad profesional principal s 4534 6240 2.18 3 



3 Grad profesional asistent 
Consilier, consilier 
juridic, inspector 

4 Grad profesional superior 
5 Grad profesional principal 
6 Grad profesional asistent 
7 Grad orofesional debutant 

Referent 
8 Grad profesional superior 
9 Grad profesional principal 

10 Grad profesional asistent 
11 Grad profesional debutant 

Politist local 
12 Grad profesional superior 
13 Grad profesional principal 
14 Grad profesional asistent 
15 Grad profesional debutant 

Politist local 
16 Grad profesional superior 
17 Grad orofesional orincipal 
18 Grad profesional asistent 
19 Grad profesional debutant 

Personal contractual 
20 Inspector de specialitate I 
21 Inspector de specialitate II 
22 Inspector de specialitate 

debutant 
23 Administrator I 
24 Administrator II 
25 Sofer 1,11 
26 Sofer, sofer microbuz 

scalar, sofer 
buldoexcavator 

27 Guard 
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4430 6240 2.13 3 

4264 6260 2.05 3,01 

2392 5200 1.15 2,50 

2350 4700 1.13 2,26 

2350 3432 1.13 1.65 

2350 4430 1.13 2.13 

2350 3161 1.13 1.52 

2350 3058 1.13 1.47 

2350 2954 1.13 1.42 

2350 4368 1.13 2,10 

2350 4160 1.13 2,00 

2350 3328 1.13 1.60 

2350 3120 1.13 1.50 

2350 4077 1.13 1.96 

2350 3120 1.13 1.50 

2350 2995 1.13 1.44 

2350 2954 1.13 1.42 

2350 1035 1.13 1.94 

2350 3931 1.13 1.89 

2350 3827 1.13 1.84 

2350 3827 1.13 1.84 

2350 3765 1.13 1.81 

2350 4264 1.13 2.05 

2350 4264 1.13 2.05 

2350 3058 1.13 1.47 

Contrasemnează pentru legalitate, 
în temeiul art. 243 alin. (1). fit. a) din 

O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 
SECRETAR GENERAL, 




