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ROMÂNIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

 

H O T Ă R Â R E A 

NR. 6 DIN 31.01.2020 

 

privind stabilirea salariilor de bază și a altor drepturi pentru personalul plătit din fonduri 

publice din cadrul administratiei publice locale a Comunei Onceşti, județul Bacău  

și a indemnizației consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Onceşti, 

începând cu data de 1 ianuarie 2020  

 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncești, întrunit in ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 31.01.2020; 

         Având în vedere: 

         - Referatul inregistrat la nr. 23/23.01.2020, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și semnat 

de către primarului Comunei, prin care se motivează necesitatea  stabilirii  salariilor de bază și a altor 

drepturi pentru personalul plătit din fonduri publice și a indemnizaţiilor lunare pentru funcţiile de 

demnitate publică din cadrul administratiei publice locale a Comunei Onceşti, județul Bacău, începând 

cu data de 1 ianuarie 2020;  

         - Raportul secretarului general, înregistrat la nr. 24/23.01.2020, privind stabilirea salariilor de 

bază  la gradația 0 și a altor drepturi, prercum și a indemnizației consilierilor locali din cadrul 

Consiliului Local Onceşti, începând cu data de 1 ianuarie 2020;  

         - Adresa nr. 78/08.01.2020, prin care M.M.P.S. - A.N.P.I.S. București transmite valoarea netă    

a indemnizației acordate beneficiarilor Legii nr. 448/2006; 

         - prevederile art. 15, ale art. 120, alin. (1) si (2) și ale art. 121, alin. (1) din Constituția României;  

         - prevederile art. 3, 4 și 6 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la        

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

         - prevederile art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/17.07.2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

         - prevederile art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/22.05.2006, cu modificările 

și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 2, alin. (1), lit. a), e) si alin. (3), ale art. 5 - 13, ale art. 15 si 16, alin. (1) – (9), 

ale art. 18, alin. (1) – (4), ale art. 19 și 21, alin. (1) – (4), ale art. 25, alin. (1) și 26, alin. (1) – (3), ale 

art. 27 și 28, alin. (1) si (2), ale art. 30 – 35, ale art. 36, 37 si  38, alin. (3), lit. e) și f), ale art. 39,      

alin. (1), (2) și (3), ale art. 40 – 42, precum si prevederile Anexei nr. II – Cap. I, pct. 3-3.2, poz. 45, ale 

Anexei nr. VIII - Cap. I, lit. A, pct. III, lit. a) și b) și lit. B) – art. 1 – 7, ale Cap. II, lit. A), pct. IV,      

lit. b) si d), ale Anexei nr. IX - lit. C), poz. 16 și 28 din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile art. 42 din H.G. nr. 611/04.06.2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 1, alin. (2) și alin. (2^1) din O.U.G. nr. 8/18.02. 2009 privind acordarea 

tichetelor de vacanţă, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 26, alin. (4), ale art. 51, alin. (3) și ale art. 55, alin. (1) din Legea                         

nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 159, 160, 161, ale art. 162, alin. (3), ale art. 163 - 171 din Legea                         

nr. 53/24.01.2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 1 și 2 din H.G. nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim 

brut pe ţară garantat în plată; 

         - prevederile O.U.G.  nr. 1/06.01.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative; 
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         - prevederile art. 34, alin. (2), (3) și (7), ale art. 35, alin. (1), ale art. 36, alin. (1), (2), (3) si (6), 

ale art. 38 din O.U.G. nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 

publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene; 

         - prevederile art. 1 – 6 și ale Anexei la H.G. nr. 714/13.09.2018 privind drepturile şi obligaţiile 

personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, 

precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului; 

         - prevederile art. 1, 2 si 3, lit. a), ale art. 4, 10 si 31, alin. (1) din Legea nr. 165/10.07.2018 

privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile art. 37, 39 si 40, ale art. 42, alin. (4), ale art. 43, 44 și 58, alin. (3) din Legea          

nr. 448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile H.C.L. Oncești nr. 50/20.12.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de 

functii  din cadrul  administratiei publice locale a U.A.T. - Comuna Oncesti, judetul Bacău; 

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 35, 36 și respectiv, 37 din 

30.01.2020; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         În  temeiul dispozițiilor  art. 129, alin. (2), lit. a), ale art. 133, alin. (1), ale  art. 139, alin. (1), ale 

art. 196, alin. (1), lit. a), ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind 

Codul administrativ, 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 

 

 

         Art. 1 – (1) Începând cu data de 01.01.2020, salariile de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul administratiei publice locale a Comunei Onceşti, județul Bacău, se 

stabilesc pe baza coeficienților aprobați prin H.C.L. Oncești nr. 56/28.12.2018, prin înmulțirea 

coeficienților cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare, respectiv 2.230 lei 

pentru un program normal de lucru de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, fără a depăşi nivelul 

indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar. 

         (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 ianuarie 2020, pentru 

personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă 

de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program 

normal de lucru de de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare   

a funcţiei de viceprimar.     

         (3) Prin derogare de la prevederile art. 38, alin. (3), lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 

2020, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de 

demnitate publică, respectiv funcția de primar și cea de viceprimar, se menţin la nivelul aferent lunii 

decembrie 2019. 

         (4) Coeficienţii minimi de ierarhizare, aprobați prin H.C.L. Oncești nr. 56/28.12.2018, sunt 

prevăzuți în ANEXA NR. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         (5) Salariile de bază pentru gradația zero, respectiv indemnizaţiile lunare pentru funcția de 

primar și cea de viceprimar sunt prevăzute în ANEXA NR. 2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

         Art. 2 - Începând cu luna ianuarie 2020, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, 

primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul 

brut lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul 

cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi 

îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 
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         Art. 3 - Drepturile salariale lunare ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din 

cadrul administratiei publice locale a Comunei Onceşti, județul Bacău se stabilesc începând cu data 

de 01.01.2020 prin Dispoziție a primarului Comunei, fără ca suma sporurilor, compensaţiilor, 

adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate 

cumulat pe total buget să poată depaşi 30% din suma salariilor de bază, a salariilor gradului 

profesional deţinut, a  gradaţiilor, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz. 

         

         Art. 4 – (1) Incepand cu 1 ianuarie 2020, pe perioada îngrijirii şi protecţiei persoanei cu 

handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, asistentul personal are dreptul la salariu 

de bază stabilit potrivit dispoziţiilor legale, precum şi spor de vechime şi alte sporuri aferente acordate 

în condiţiile legii. 

         (2) In cazul in care părinţii sau, după caz, reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, 

persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori 

reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, opteaza pentru primirea 

unei indemnizaţii lunare, aceasta va fi în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal      

gradaţia 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului 

plătit din fonduri publice.  

 

         Art. 5 – (1) În perioada anului 2020, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

administratiei publice locale a Comunei Onceşti, județul Bacău beneficiază de vouchere de vacanţă, în 

cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, precum şi de indemnizaţie de hrană, a cărei valoare se menţine 

la nivelul din anul 2019, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

         (2) Indemnizaţia de hrană prevăzută la alin. (1) se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în 

luna anterioară. 

         (3) Indemnizaţia de hrană nu se acordă persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese 

şi numite.           

 

         Art.  6 - (1) În perioada 2020 - 2021 nu se acordă bilete de valoare, respectiv tichete de masă, 

tichete cadou, tichete culturale, cu excepţia tichetelor de creşă și a voucherelor de vacanţă. 

         (2) În perioada 2020 - 2021 nu se acordă premii.          

 

         Art. 7 – (1) Incepand cu 1 ianuarie 2020, persoana care are locul permanent de muncă în altă 

localitate decât aceea în care îşi are domiciliul nu beneficiază, pe timpul cât este trimisă în delegare 

sau detaşare în localitatea de domiciliu, de alocaţie de delegare sau indemnizaţie de detaşare şi cazare 

gratuită. Acestei persoane i se decontează numai cheltuielile de transport, în conformitate cu 

prevederile legale. 

         (2) Personalul instituţiei publice încadrat pe funcţii pentru care, prin fişa postului, are stabilite 

sarcini care necesită deplasări frecvente cu mijloace de transport în comun are dreptul la decontarea 

cheltuielilor de transport efectuate pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu în cadrul localităţii în care 

îşi desfăşoară activitatea. 

         (3) Decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la alin. (2) se efectuează de regulă lunar, pe 

baza unei note aprobate de ordonatorul de credite, în care trebuie să se specifice mijloacele de 

transport utilizate şi cheltuielile efectuate, însoţită de documente justificative. 

         (4) Decontarea cheltuielilor de transport efectuate pe bază de abonament se poate face numai cu 

aprobarea ordonatorului de credite, la propunerea conducătorului compartimentului din care fac parte 

persoanele care efectuează aceste deplasări, pe bază de fundamentări din care să rezulte că acest sistem 

este mai economic decât decontarea călătoriilor individuale, verificate şi vizate de către conducătorul 

compartimentului financiar - contabil. 

 

         Art. 8 – Indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea 

la numărul maxim de şedinţe este de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului, exclusiv 

majorarea indemnizaţiei lunare a primarului în situaţia în care implementează proiecte finanţate din 

fonduri europene nerambursabile. 
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         Art. 9 – (1) Personalul nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene 

nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la 50%, indiferent de numărul de 

proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat 

activităţilor pentru fiecare proiect.  

         (2) Indemnizaţia lunară a primarului şi viceprimarului Comunei care implementează proiecte 

finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25%.   

 

         Art. 10 - În perioada 2020 - 2021, numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri 

publice se stabileşte de către ordonatorul de credite astfel încât să se asigure plata integrală a 

drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal 

aprobate prin buget. 

 

         Art. 11 - U.A.T. – Comuna Oncesti va publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, 

în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi va menţine publicată o listă a tuturor 

funcţiilor din instituţie ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând 

următoarele: 

         a) salariul de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz; 

         b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, 

primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora; 

         c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă 

lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora; 

         d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă 

lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia 

         e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării 

acestora; 

         f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a 

acestora. 

 

         Art. 12 - (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază este de 

competenţa ordonatorului de credite. 

         (2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării 

actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul Primăriei Comunei. 

         (3) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile calendaristice. 

         (4) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 

 

         Art. 13 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica, in conditiile 

legii si se comunica, prin grija secretarului general al Comunei, compartimentelor de specialitate, 

potrivit competentelor, persoanelor în cauză, primarului Comunei Oncesti, precum si Institutiei 

Prefectului judetului Bacau in vederea verificarii legalitatii.  

 

         Art. 14 - Primarul si secretarul Comunei Oncesti, precum și contabilul din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.    

 

         Art. 15 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în 

sedinţă ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”, ___-__  voturi ,,împotrivă” şi ___-__ 

,,abţineri”  din numarul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            CONTRASEMNEAZA, 

           CONSILIER LOCAL,                                                    SECRETAR GENERAL,                                                                                

               MAFTEI IOAN                                                  OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 


