
   
                                       
                              

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horodniceni, județul Suceava  

 
Având în vedere prevederile: 
 

a) art. 11, art. 38 alin. (2) lit. a) și 39 alin. (1) - (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  

b) art. 129  alin. (1) și (2) lit. a) coroborat cu art. 129 alin. (3) lit. c),  art. 417 și art. 552 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  

c) art. 164 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  

d) Hotărârii Guvernului nr. 1.447 din 08.12.2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 
ţară garantat;  

 
luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 90 din 08.12.2022, inițiat de primarul comunei Horodniceni, 
însoțit de  : 

a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 4416 din 
08.12.2022;  

b)  raportul secretarului comunei Horodniceni,  înregistrat sub nr. 4417 din 08.12.2022;   
c) avizele comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local al comunei Horodniceni;  

 
    în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. 1. – Începând cu 01 ianuarie 2023, se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici 
și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horodniceni, conform 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
               Art. 2. – Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004- Legea 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
              Art. 3.-  Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, se aduce la cunoştinţă publică prin 
afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al comunei Horodniceni, în 
format electronic, la pagina de internet,  https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/.  
 
 
 
 
 
 
 
Horodniceni, 23 decembrie 2022 
Nr. 92. 
   
    

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA  

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI 

HORODNICENI  

 

HOTĂRÂRE   

  

Președinte de ședință ,  
 ……………….…………………… 

 

Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

….………………………… 
Luiza-Maria MITROFAN  

 

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/


Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 92  din 23.12.2022 

Salarii de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Horodniceni, județul Suceava  

 

 

a) Funcții publice de conducere  

Nr. 
crt.  

Funcții publice de conducere  Nivelul 
studiilor 

Coeficient de 
ierarhizare  

Salariu de 
bază(brut)  
-lunar-    lei  

1. Secretar general  S 
 

3,50 
 

7.280* 

2.  Șef birou S 3,50 7.280* 

*Notă: în salariul de bază pentru funcțiile de conducere este inclusă gradația aferentă tranșei de 

vechime în muncă la nivel maxim. Coeficientul de ierarhizare pentru salariile de bază ale funcționarilor 

publici de conducere s-a stabilit la salariul de baza brut pe țară garantat în plată pentru anul 2019. 

 b) Funcții publice generale de execuție 

Nr. 
Crt. 

Funcții publice generale 
de execuție 

Nivelul 
studiilor   

Gradația  
de 

vechime  

Coeficient de 
ierarhizare 

Salariu  de bază 
lunar (brut)  

(include majorarea 
salarială aferentă 

gradațiilor de 
vechime, art. 10 

din Legea nr. 
153/2017) 

1.  Consilier, grad 
profesional principal, 

compartiment asistență 
socială și autoritate 

tutelară  

S 4 2,21 5.636  
 

2. Consilier, grad 
profesional principal, 
compartiment juridic, 
resurse umane,  stare 

civilă, bibliotecă 

S 4 2,03 5.180 
 

3. Consilier achiziții 
publice, grad 

profesional asistent  

S 3 2,02 5.150 
 

4.  Consilier, grad 
profesional asistent, 

compartiment asistență 
socială și autoritate 

tutelară    

S 0 1,66 4.249 
 

5. Referent, birou buget, 
finanțe,  contabilitate,  

impozite și taxe 
 

M 5 1,88 4.800 
 



c)  Funcții contractuale de execuție  

Nr. 
crt. 

Funcții contractuale de 
execuție  

Nivelul 
studiilor  

Gradația  
de 

vechime  

 
Coeficient 

de 
ierarhizare 

Salariu  de bază 
lunar (lei) 

(include majorarea 
salarială aferentă 

gradațiilor de 
vechime, art. 10 din 
Legea nr. 153/2017) 

1. Administrator public 
 

S 4 3,50 7.280* 

2. Inspector, birou buget, 
finanțe,  contabilitate,  

impozite și taxe 

S 5 
 

1,88            4.800 
 

3.  Consilier personal al 
primarului  

M 0 1,66 4.249 
 

4. Consilier cabinet 
primar 

M/S 0 1,52 3.900 

5.  Muncitor calificat 
(șofer buldoexcavator ) 

M/G 3 1,80 4.610 
 

6. Șofer microbuz școlar  M 5 1,46 3.735 
 

7. Muncitor necalificat  G 0 1,17 3.000 
 

8.  Îngrijitor  M/G  5 1,26 3.386 
 

9.  Asistent medical 
comunitar  

Postliceale  2 1,98 4.403 
 

• Personalul din cadrul biroului buget-finanțe, contabilitate, impozite și taxe, care exercită activitatea 

de control financiar preventiv, beneficiază de o majorare a salariului de bază de 10%;  

• Se acordă lunar indemnizații de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minim 

brute pe țară garantate în plată conform art. 18 alin. (1) din Legea nr. 153/2017; 

• Coeficientul de ierarhizare pentru salariile de bază ale funcționarilor publici de execuție și personalul 

contractual s-a stabilit la salariul de baza brut pe țară garantat în plată pentru anul 2022.  

* Coeficientul de ierarhizare pentru salariul de bază al administratorul public s-a stabilit la salariul 

de baza brut pe țară garantat în plată pentru anul 2019. 

 

 

 

Primar,                                                                         Secretar,  
Neculai FLOREA                                                          Luiza-Maria MITROFAN 


