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                                                                                                     Anexa nr. I  la Proiectul  de  hotarare  nr. 6 

la şedinţa ordinară a C.L. din 31 ianuarie 2020 

 

 

 

cuprinzând coeficienţii minimi de ierarhizare pentru categoriile de personal din cadrul 

administratiei publice locale a Comunei Onceşti, Județul Bacău 

 

         Art. 1 – (1) Salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

administratiei publice locale a Comunei Onceşti, județul Bacău, se stabilesc pe baza coeficienților 

stabiliți în prezenta Anexă. 

         (2) Prin excepție de la alin. (1), indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică, 

respectiv funcția de primar și cea de viceprimar, se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2019. 

         (3) Prin excepție de la alin. (1), salariul de bază al secretarului general, având coeficientul de 

ierarhizare 3,00 stabilit pentru funcţia publică de conducere, se menţine la nivelul aferent lunii 

decembrie 2019, fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar. 

         Art. 2 – Coeficientul de ierarhizare 1,00 este egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată în vigoare care este diferențiat în funcție de nivelul studiilor, conform prevederilor legale. 

         Art. 3 – (1) Coeficienţii de ierarhizare stabiliți pentru funcţiile de demnitate publică din cadrul 

administratiei publice locale a Comunei Onceşti sunt: 

         1. Primar – 4,00; 

         2. Viceprimar – 3,00. 

         (2) Coeficientul de ierarhizare stabilit pentru funcţia publică de conducere de secretar 

general al Comunei  este  3,00. 

         Art. 4 - 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. 

         Art. 5 –Sunt stabiliți următorii coeficienţi minimi pentru categoriile de personal care se regăsesc 

în Statul de Funcţii din cadrul administratiei publice locale a Comunei Onceşti, la nivelul gradaţiei 0: 

 

I.  FUNCŢII PUBLICE DE EXECUȚIE: 

             a) funcționari publici încadrați pe funcții pentru care condiția de pregătire este cea de: 

                  - studii superioare de specialitate pentru postul ocupat, studii universitare cu diplomă de 

licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diplomă de licenţă = 1,45. 

             b) funcționari publici încadrați în funcții pentru care condiția de pregătire este: 

                  - studii medii, cu diplomă de bacalaureat = 1,35. 

 

         II. PERSONAL CONTRACTUAL: 

              a) personal contractual încadrat pe funcții pentru care condiția de pregătire este cea de: 

                   - studii superioare de specialitate pentru postul ocupat, studii universitare cu diplomă de 

licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diplomă de licenţă = 1,40. 

              b) personal contractual încadrat în funcții pentru care condiția de pregătire este: 

                  1. studii medii, cu diplomă de bacalaureat = 1,30; 

                  2. bibliotecar, referent cultură = 1,44.  

              c) personal contractual încadrat în funcții pentru care condiția de pregătire este: 

                  - studii medii, fără diplomă de bacalaureat = 1,25.    

              d) muncitori: 

                 1. - muncitori calificaţi – studii medii/generale = 1,15; 

                 2. - muncitori necalificați: studii generale/medii = 1,00; 

                 3. - asistenți personali ai persoanelor cu handicap = 1,00. 
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         Art. 6 – (1) Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi 

cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii 

condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele: 

         a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază cu cota 

procentuală de 7,5%,  rezultând noul salariu de bază; 

         b) gradaţia 2 – de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu 

cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

         c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu 

cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

         d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut 

cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază; 

         e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota 

procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază. 

         (2) Gradaţia obţinută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au 

împlinit condiţiile de acordare. De la aceste prevederi fac excepție funcțiile de conducere, ca urmare a 

introducerii în salariul de bază a gradației aferente tranșei de vechime în muncă la nivel maxim. 

 

         Art. 7 - Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a 

majorărilor prevăzute la art. 4, corespunzător gradaţiei deţinute. 

 

         Art. 8 - Se stabilesc următorii coeficienţii minimi de ierarhizare pe verticală a sistemului de 

salarizare, corespunzător gradelor pentru funcţiile publice de execuţie/treptelor pentru funcţii 

contractuale de execuţie/funcţii contractuale calificate/necalificate, care se regăsesc în statul de funcţii 

din cadrul administratiei publice locale a Comunei Onceşti, la nivelul gradaţiei 0: 

 

         I. FUNCŢII PUBLICE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         II. FUNCŢII CONTRACTUALE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  N I Ţ I A T O R,                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                  PRIMAR,                                                                 SECRETAR GENARAL, 

     PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                     OPRIŞAN CARMEN–ROCSANDA 

 

Coeficienţii de 

ierarhizare 

Grade - funcţii 

publice de execuţie 

0,20 Superior 

0,15 Principal 

0,15 Asistent 

0 Debutant 

Coeficienţii de 

ierarhizare 

Trepte - funcţii 

contractuale de execuţie 

0,20 IA 

0,15 I 

0,15 II 

0 Debutant 
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Anexa nr. II  la Proiectul  de  hotarare  nr. 6 

la şedinţa ordinară a C.L. din 31 ianuarie 2020 

 

 

Salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual și  indemnizaţiile  

lunare pentru funcţiile de demnitate publică din cadrul administratiei publice locale 

 a Comunei Onceşti, județul Bacău, începând cu data de 1 ianuarie 2020  

 

 

 

NR. 

CRT. 

 

FUNCŢIA 

Grad/Grad 

profesional/ 

treaptă 

profesională 

 

Nivelul 

studiilor 

Coeficient de 

ierarhizare la 

gradatia 0 

(după caz) 

Salariu de 

bază/ 

indemnizație 

  

FUNCȚII DE DEMNITATE 

PUBLICĂ 

 

    

1. Primar (comună până  

la 3000 locuitori) 
- M 4,00 8.320 

2. Viceprimar (comună până la 

3000 locuitori) 
- S 3,00 7.050 

  

FUNCTII PUBLICE DE 

CONDUCERE 

 

    

1. SECRETAR  U.A.T. Gr. II S 3,00 7.050 

  

FUNCTII PUBLICE DE 

EXECUTIE 

 

    

1. Consilier, consilier juridic,  

consilier achiziții publice 

superior S 1,95 4.583 

2. Consilier, consilier juridic, 

consilier achiziții publice 

principal S 1,75 4.113 

3. Consilier, consilier juridic, 

consilier achiziții publice 

asistent S 1,60 3.760 

4. Consilier, consilier juridic, 

consilier achiziții publice 

debutant S 1,45 3.408 

5. Referent, polițist local 

 

superior M 1,85 4.126 

6. Referent, polițist local 

 

principal M 1,65 3.680 

7. Referent, polițist local  

 

asistent M 1,50 3.345 

8. Referent, polițist local 

 

debutant M 1,35 3.011 

  

FUNCȚII/POSTURI 

 CONTRACTUALE 

 

    

1. Consilier 

 

IA S 1,90 4.465 

2. Consilier 

 

I S 1,70 3.995 
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3. Consilier 

 

II S 1,55 3.643 

4. Consilier 

 

debutant S 1,40 3.290 

5. Arhivar, referent casier, 

referent, sef SVSU 

IA M 1,80 4.014 

6. Arhivar, referent casier, 

referent, sef SVSU 

I M 1,60 3.568 

7. Arhivar, referent casier, 

referent, sef SVSU 

II M 1,45 3.234 

8. Arhivar, referent casier, 

referent, sef SVSU 

debutant M 1,30 2.899 

9. Bibliotecar, referent 

 

IA M 1,56 3.479 

10. Bibliotecar, referent 

 

I M 1,54 3.434 

11. Bibliotecar, referent 

 

II M 1,50 3.345 

16. Bibliotecar, referent 

 

debutant M 1,44 3.211 

17. Secretar-dactilograf, 

dactilograf, casier, magaziner 

I M/G 1,40 3.122 

18. Secretar-dactilograf, 

dactilograf, casier, magaziner 

debutant M/G 1,25 2.788 

19. Muncitor calificat, îngrijitor, 

şofer, paznic 

I M/G 1,30 2.899 

20. Muncitor calificat, îngrijitor, 

şofer, paznic 

II M/G 1,15 2.565 

21. Muncitor necalificat 

 

I M/G 1,15 2.565 

22. Muncitor necalificat 

 

II M/G 1,00 2.230 

23. Asistent personal 

 

- M/G 1,00 1.348 

 

 

 

 

 

 

I  N I Ţ I A T O R,                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                  PRIMAR,                                                                 SECRETAR GENARAL, 

     PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                     OPRIŞAN CARMEN–ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


