
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 

 

 

Comuna Gioseni,Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 14 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău pentru anul 2023 

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIOSENI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa 

ordinară în data de 28.02.2023: 

 

Având în vedere:  

 

➢ Nota de fundamentare nr. 258 din 31.01.2023 a dl. Tamaș Bernadin – Primarul Comunei 

Gioseni, Județul Bacău privind stabilirea salariaților din aparatul de specialitate al 

primarului; 

➢ H.C.L. nr. 8 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului local al Comunei Gioseni, Județul 

Bacău pe anul 2023; 

➢ Referatul de aprobare nr.  CL 55 din 20.02.2023 al Primarului Comunei Gioseni, Județul 

Bacău privind necesitatea și oportunitatea proiectului ; 

➢ Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni. 

 

În conformitate cu prevederile: 

 

➢ Art. 15, alin. 2, art. 41, alin. 5, art. 50, alin. 4, art. 58, art. 59, art. 61, art. 62 și art. 70 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor 

normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Art. 3, alin. 1, alin. 4, art. 6 – 8, art. 10 – 13, art. 15, art. 19, art. 20, art. 25, art. 33, art. 37, 

art. 38 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personanlului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ H.G. nr. 1447/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul încadrat în 

instituție pentru anul 2023; 

➢ Art. 552 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările 

ulterioare; 

➢ Art. 1, alin. 4 din OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea 

unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

➢ Legea nr. 283/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul 

muncii precum și a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative cu modificările și 

completările ulterioare; 

➢ Art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 12 și alin. 14, art. 212, alin. 2 și alin. 3 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrative, cu modificarea și completarea ulterioare; 

➢ Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

➢ Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140, alin. (1), art. 196 alin.(1) lit. “a” și 

art. 200 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

PROPUNE: 

 

Art.l. Salariile de bază pentru funționarii publici și personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului Comunei Gioseni, se stabilesc prin majorarea cu 10% față 

de luna decembrie 2022, începând cu luna ianuarie 2023, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Nivelul veniturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Comunei Gioseni se stabilește prin hotărâre de Consiliul local fără a depăși nivelul 



indemnizației lunare a funcției de viceprimar, cu încadrarea în cheltuilile de personal aprobate în 

bugetele de venituri și cheltuieli ale instituției în conformitate cu art. 11, alin. 4 din Legea nr. 

153/2017. 

 

Art.3. Drepturile salariale ale personalului din aparatul de specialitate al primarului 

Comunei Gioseni, Județul Bacău se stabilește prin Dispoziția Primarului Comunei Gioseni, Județul 

Bacău potrivit art. 1 la prezenta. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată  Primarului Comunei Gioseni, compartimentului  

financiar contabil, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, și va fi adusă la cunostință publică 

conform legii.  

 

 

                 Initiator,                        Avizat pentru legalitate, 

                  Primar,                        Secretar general,  

       Bernadin TAMAȘ       Dumitrica Mădălina MIRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 

 

 

Comuna Gioseni,Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 

 

Nr. CL 55 din 20.02.2023 

 

În temeiul prevederilor art. 136, alin. 1 și alin. 8, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău pentru anul 

2023 

 

 

REFERAT  DE APROBARE  

 

Subsemnatul  Tamaș Bernadin Primarul Comunei Gioseni, Județul Bacău: 

Având în vedere:  

➢ Nota de fundamentare nr. 258 din 31.01.2023 a dl. Tamaș Bernadin – Primarul Comunei 

Gioseni, Județul Bacău privind stabilirea salariaților din aparatul de specialitate al 

primarului; 

➢ H.C.L. nr. 8 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului local al Comunei Gioseni, Județul 

Bacău pe anul 2023; 

În conformitate cu prevederile: 

➢ Art. 15, alin. 2, art. 41, alin. 5, art. 50, alin. 4, art. 58, art. 59, art. 61, art. 62 și art. 70 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor 

normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Art. 3, alin. 1, alin. 4, art. 6 – 8, art. 10 – 13, art. 15, art. 19, art. 20, art. 25, art. 33, art. 37, 

art. 38 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personanlului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ H.G. nr. 1447/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul încadrat în 

instituție pentru anul 2023; 

➢ Art. 552 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările 

ulterioare; 

➢ Art. 1, alin. 4 din OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea 

unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

➢ Legea nr. 283/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul 

muncii precum și a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative cu modificările și 

completările ulterioare; 

➢ Art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 12 și alin. 14, art. 212, alin. 2 și alin. 3 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrative, cu modificarea și completarea ulterioare; 

➢ Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

➢ Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140, alin. (1), art. 196 alin.(1) lit. “a” și 

art. 200 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ  

Supun spre aprobare Proiectul de hotărâre în forma prezentată privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău pentru anul 2023. 

 

PRIMAR, 

Bernadin TAMAȘ 



 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 

 

Comisia 1 pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și 

urbanism  

 

 

AVIZUL 

Nr. ……..….. din 28.02.2023 

 

pentru P.H.C.L. nr. 16/2023  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gioseni, 

Județul Bacău pentru anul 2023 

 

 
 

 

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului Local, 

Comisia pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism  

adoptă următorul aviz. 

   

Art. 1. - Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Local nr. 16 / 2023 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău pentru anul 2023, cu 

……... /fără amendamente. 

 

Art. 2. - Amendamentele și observațiile membrilor Comisiei se regăsesc în anexă, care face parte 

integrantă din prezentul aviz.  

 

Art. 3. - Prezentul aviz se comunică în termenul legal secretarului general al Comunei Gioseni. 

 

 

1. Bașcandură Marinică – Președinte    _____________ 

2. Calara Alexandra – Secretar    _____________ 

3. Imbrea Daniel – Membru   ____________ 

4. Jugaru Marian – Florin – Membru   ________________ 

5. Păduraru Paul – Membru  _____________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 

 

Comisia 2 pentru învățămant, sănătate și activități sportive, activități social – culturale, culte, 

muncă și protecție socială 

 

AVIZUL 

Nr. ……..….. din 28.02.2023 

 

 

pentru P.H.C.L. nr 16/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gioseni, 

Județul Bacău pentru anul 2023 

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului Local, 

Comisia 2 pentru învățămant, sănătate și activități sportive, activități social – culturale, culte, 

muncă și protecție socială adoptă următorul aviz. 

   

Art. 1. - Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Local nr. 16/2023 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău pentru anul 2023, cu 

…….. /fără amendamente. 

 

Art. 2. - Amendamentele și observațiile membrilor Comisiei se regăsesc în anexă, care face parte 

integrantă din prezentul aviz.  

 

Art. 3. - Prezentul aviz se comunică în termenul legal secretarului general al Comunei Gioseni. 

 

 

1. Calara Alexandru – Președinte  _____________ 

2. Helciug Gabriela - Liliana – Secretar    _____________ 

3. Jitaru Felix – Membru   ____________ 

4. Păduraru Paul – Membru   ________________ 

5. Oprea Martin – Membru  _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 

 

Comisia 3 pentru juridică și de disciplină, administrarea serviciilor publice, protecția mediu și 

turism 

 

 

AVIZUL 

Nr. ……..….. din 28.02.2023 

 

pentru P.H.C.L. nr. 16/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gioseni, 

Județul Bacău pentru anul 2023 

 

 

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului Local, 

Comisia 3 pentru juridică și de disciplină, administrarea serviciilor publice, protecția mediu și 

turism adoptă următorul aviz. 

   

Art. 1. - Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Local nr 16/2023 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău pentru anul 2023, cu 

…….... /fără amendamente. 

 

Art. 2. - Amendamentele și observațiile membrilor Comisiei se regăsesc în anexă, care face parte 

integrantă din prezentul aviz.  

 

Art. 3. - Prezentul aviz se comunică în termenul legal secretarului general al Comunei Gioseni. 

 

1. Timaru Corneliu  – Președinte  _____________ 

2. Chicea Valerian – Secretar    _____________ 

3. Petrina Iustina  – Membru   ____________ 

4. Oprea Martin – Membru   ________________ 

5. Boncu Petru – Membru  _____________ 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 

 

Nomenclatorul funcțiilor publice și contractuale din aparatul de specialitate al Primarului 

Comunei Gioseni, potrivit art. 11 din Legea nr. 153/2017  

 

 

Nr. 

Crt. 

Funția 

publică/contracuală 

Grad 

profesional 

Nivel studii Salar de 

bază 

lei 

Majorări cu 

10% ale 

salariului de 

bază 

lei 

1. Secretar General  S 7280  

2. Consilier superior S 6665  

3. Inspector superior S 6664  

4. Consilier achiziții 

publice 

superior S 6346 6977 

5. Inspector superior S 6665 7332 

6. Consilier  principal S 5831 6414 

7. Consilier asistent S 4783 5261 

8. Referent superior M 4198 4618 

9. Polițist local superior M 4303 4733 

10. Administrator public  S 7280  

11. Consilier primar  S 4605 5066 

12. Șef SVSU  M 4303 4733 

13. Îngrijitor  G 3658 4024 

14. Muncitor calificat  G 3965 4362 

15. Muncitor calificat  G 3776 4154 

16. Șofer microbuz școlar  G 4097 4507 

17. Guard  G 3054 3359 

 

 

 

 

                Initiator,                        Avizat pentru legalitate, 

                  Primar,                        Secretar general,  

       Bernadin TAMAȘ       Dumitrica Mădălina MIRON 

 


