
                                                  ROMÂNIA
                                           JUDEŢUL NEAMŢ
                                  PRIMARUL COMUNEI RĂUCEŞTI            
                                                       PROIECT                               
                             H O T Ă R Â R E nr. 9 / 2023 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice şi contractuale din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei RĂUCEŞTI, județul Neamț

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu

modificările și completările ulterioare;
- art. 21 lit. m) și art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
Luând act de:
a) Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de primarul comunei

Răucești, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 738 din 19.01.2023;
b)  raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului

comunei Răucești, înregistrat sub nr. 779 din 19.01.2023; 
c) avizele cu caracter consultativ ale ComisiiIor de specialitate ale Consiliului  local,  conform

prevederilor art. 136, alin. (8) lit. c) din Ordonanță de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere:
- art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu

modificările și completările ulterioare;
- Legea  nr.  53/2003  privind  Codul  muncii,  republicată,  cu  modificările  și  completările

ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1, alin. (2), art.3, art. 95 alin. (2)  art.96, art. 98, art. 105 alin. (1), art. 129 alin (1) alin

(2)  lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. c), raportate la cele ale art. 155 alin. (1) lit. c), art. 409,
art. 610, art. 611 alin. (1) și alin (2), și art. 612 din Ordonanță de Urgență nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;    

Văzând procesul-verbal de consultare a reprezentanților salariaților din cadrul aparatului de
specialitate  al  Primarului  comunei  Răucești,  județul  Neamț  și  serviciilor  publice  din  subordinea
consiliului local al comunei Răucești, înregistrat sub nr. 720 din 19.01.2023,   

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1)  coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță
de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Propun CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI adoptarea unei hotărâri

Art.1.-  Începând cu data de 01 ianuarie 2023 se stabilesc  salariile de bază pentru funcțiile
publice și posturile de natură contractuală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei
Răucești, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, se abrogă orice hotărâre contrară.
Art.3. Primarul  comunei,  prin  compartimentele  de  specialitate,  va  asigura  aducerea  la

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Neamț,

Primarului comunei Răucești, biroului financiar contabil și va fi afișată pe site-ul și la sediul primăriei. 

                         Inițiator,                                                                   AVIZAT
                         PRIMAR                                                        pentru legalitate 
                     Dumitru BĂLĂJEL                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
                                                                                                 Vasile VIERU



ROMÂNIA
JUDETUL NEAMŢ
U.A.T. COMUNA RĂUCEŞTI
Nr. 720 din 19.01.2023

PROCES - VERBAL
de consultare/înştiințare a salariaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Răuceşti, județul Neamț şi serviciilor publice, cu privire la stabilirea salariilor de

bază

            Încheiat azi  19.01.2023 între angajator  COMUNA RĂUCEŞTI,  județul  Neamț
reprezentat legal prin domnul  primar Dumitru BĂLĂJEL și  reparezentanții  salariaților
din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului  Comunei  RĂUCEŞTI  și  din
instituțiile  și  serviciile  publice  de  interes  local,  cu  ocazia  consultării  privind  salarizarea
personalului  plătit  din  fonduri  publice, conform  art.  11  alin.  1  din  Legea  cadru  nr
153/2017.  Conform  acestui  articol  salariile  de  bază  din  cadrul  familiei  ocupaționale
,,Administrație”  se  stabilesc  prin  hotărâre  de  către  consiliul  local,  după  consultarea
prealabilă a personalului.

Participanții  la  consultări  sunt  de  acord  ca  principiile  si  regulile  avute  în  vedere  la
încadrarea personalului începând cu data de 1 ianuarie 2023, să fie cele din Legea cadru
nr 153/2017.
       Având în vedere faptul că salariile sunt limitate la coeficientul viceprimarului, în sensul
înmulțirii coeficientilor prevazuti la anexa din Proiectul de Hotărâre a Consiliul Local al comunei
Răucești, judetul Neamț începând cu 01.01.2023.
     Luând în considerare propunerea privind stabilirea coeficientilor  de salarizare pentru
functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei,
sistemul de calcul fiind coeficientul aferent fiecarei functii publice/post contractual înmultit cu
valoarea salariului de 2500 la data emiterii  actului administrativ si faptul că, prin transferul
contributiilor de la angajator la angajat, duce la o modificare a sistemului de calcul al salariului
brut, partile concluzionează, de comun acord, că sistemul de calcul ale salariilor brute să fie
aplicat în acelasi mod, începând cu data 01.01.2023 și până la modificarea legislatiei.
     Totodată, părtile sunt de acord ca prin hotărârea Consiliului local să se stabileasca salariile
brute/să  încheie  actele  aditionale,  după  sistemul  de  calcul  amintit,  începând  cu  data  de
01.01.2023 si totodata ca, ordonatorul de credite, cu aprobarea Consiliului Local, să asigure
plata salariilor și să fie garantată asigurarea fondurilor bugetare necesare.
    Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în două exemplare.

Angajator,
Comuna Răuceşti,
      Primar,
Dumitru Bălăjel

Primăria comunei Răuceşti                          TABEL NOMINAL
a salariaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Răuceşti

Nr. 
crt.

Numele şi prenumele Funcția Semnătura Observații

1 VIERU VASILE Secretar general

2 ANDREI ILIE Referent mediu



3 ANUŞCA IONUŢ MARIAN Inspector impozite și 
taxe

4 APOSTOAE ANDREI BOGDAN Inspector impozite și 
taxe

5 APETRII ELENA Referent Asistență 
socială

6 BOTEZ CRINA LENUŢA Consilier juridic

7 CELUS ELENA Consilier impozite și 
taxe

8 CELUS CONSTANTIN Mecanic agricol

9 CELUS DANIELA Guard

10 CELUS GHEORGHE Referent mediu

11 FILIP GRIGORE Muncitor - sudor

12 GORCEA LOREDANA Consilier impozite

13 ILIEŞ VASILE Referent Registru 
agricol

14 MOISII TEODORA Referent Registru 
agricol

15 MOISII VASILE Referent Registru 
agricol

16 OBREJA CLIMENT CIPRIAN Inspector urbanism

17 OBREJA GEORGIANA Şef birou

18 OBREJA IOAN Şofer microbuz 

19 OBREJA MUGUREL Pază/fochist

20 OBREJA ROMICĂ Mecanic 

21 POPA ION - VIOREL Inspector Asistență 
socială

22 RĂCHERU ELENA Contabil

23 SĂVESCU ANA Ref. de specialitate

24 SAVA IOAN Şofer microbuz

25 STAMATE LUCIAN Consilier achiziții 
publice

26 TODIRICĂ IOAN - 
ALEXANDRU

Şef  S.V.S.U

27 VARVARA IOAN Consilier personal 
primar

28 VIERU MARIA Consilier

29 VRÎNCEANU GABRIELA Bibliotecar

30 ZAVALICHE JORJICĂ Consilier stare civilă



                                   Functionari publici/personal contractual
Nr.
crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA SEMNATURA OBSERVATII

Primar 
Viceprimar
Secretar
Consilier
Inspector
Cons. Jur.
Consilier
Consilier
Politist local
Politist local
Politist local
Referent
Referent
Referent
Referent
Referent
Bibliotecar
Inspector
Şofer P.S.I.
Guard
Arhivar
muncitor
Fochist
Muncitor
Muncitor

- H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară  garantat în plată;
Având în vedere procesul-verbal de consultare a reprezentanților salariaților din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei __________, județul Neamț și serviciilor publice din 
subordinea consiliului local al comunei __________, înregistrat sub nr. ............... din ...............;
      Având în vedere H.C.L. nr. 58/29.09.2016 privind acordarea sporului pentru condiții de muncă 
vătămătoare determinate de acțiunea câmpurilor electromagnetice; 

Având în vedere H.G. nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor 
de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și
condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație" din 
administrația publică locală

Având în vedere Referatul tehnic de interpretare a Buletinului de determinare a câmpului 
electromagnetic nr. 13536 – 13598 din 08.09.2017, elaborat la sediul primăriei __________, pentru 
verificrea conformității cu reglementările legale privind expunerea populației la câmpuri 
electromagnetice elaborat de medicul specialist în medicina muncii, Dr. Forogaru Malania din cadrul 
S.C. Malab S.R.L. Oradea, deținătoare a  certificatul de abilitare nr. 155/18.02.2013 emis de Ministerul 
Sănătatii, înregistrate la noi sub nr. 25.173/12.09.2017, prin care se concluzionează că măsurătorile 
pun în evidență depășirea cu 14,36% a nivelului ponderat pentru intensitatea câmpului magnetic în 
banda de frecvență 100KHz – 9400 MHz, valoarea măsurată este mai mare decât limita specificată în 
Ordinul M.S.P. nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale
la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz;

Având în vedere O.U.G. nr. 79/2018 Având în vedere pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Având în vedere art. VII din O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative;

Având în vedere H.C.L. nr. 28 din 30 martie 2017 privind aprobarea bugetului comunei 
__________, județul Neamț pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare; 



Având în vedere Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată;
Având în vedere Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
U.A.T. COMUNA ____________
PRIMAR
Nr. _______/18.12.2017
C O N V O C A T O R
LA ŞEDINŢA DE NEGOCIERE COLECTIVĂ ÎN VEDEREA PUNERII ÎN APLICARE A O.U.G. NR.82/2017
PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE, PRECUM ŞI A O.U.G. NR.
79/2017 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL,
PENTRU DATA DE 20.12.2017, ORELE 13.00, LA SEDIUL PRIMĂRIEI __________
Nr.
crt.
NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA SEMNATURA OBSERVATII
1. Viceprimar
2. Secretar
3. Consilier
4. Inspector
5. Cons. Jur.
6. Consilier
7. Consilier
8. Politist local
9. Politist local
10. Politist local
11. Referent
12. Referent
13. Referent
14. Referent
15. Referent
16. Bibliotecar
17. Inspector
18. Şofer P.S.I.
19. Guard
20. Arhivar
21. muncitor
22. Fochist
23. Muncitor
24. Muncitor
Primar


