
R O M A N I A 

PRIMARUL COMUNEI BLEJESTI 

JUDETUL TELEORMAN 

 

HOTĂRÂRE : 
 

Privind: stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din  

            cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Blejesti , incepand cu 01.01.2023   
 

Consiliul local al comunei Blejești-Teleorman, întrunit în ședință ordinară de lucru pe luna ianuarie  2023 , având în vedere: 
 

- referatul de aprobare  al primarului nr. 312 / 16 .01.2023 prin care propune Consiliului Local stabilirea, în conformitate cu prevederile Legii 

nr.153/2017 modificata si compltetata  si HGR nr. 1447/2022 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata , stabilirea 

salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Blejesti  începând cu data de 01 ianuarie 2023 

;  

-  raportul  comun nr. 313/16.01.2023 prezentat de d-na Burcea Adriana   secretar general comuna  Blejesti si Bobe Ionela Alina – consilier achizitii 

publice cu atributii de contabilitate delegate  ; 

-  Hotararea Consilului Local Blejesti  nr. 13/ 30.01.2020  privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de 

specialiatate al Primarului comunei Blejesti , incepand cu 01.01.2020 ;  

-  procesul verbal inregistrat la nr.311/16.01.2023,  incheiat cu  salariatii care fac parte din aparatul de specialitate al Primarului comunei 

Blejesti  ; 

-prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art.3 alin.(1) si alin.(4), art.6, art. 7 și art. 11 din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

-  prevederile HGR nr. 1447/2022 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ,incepand cu 

data de 1 ianuarie 2023 ; 

-prevederile art.164 alin.(1) din Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- prevederile Legii nr. 24 / 2000 –  privind  normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative ; 

-prevederile OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ  

- prevederile OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ  

 In temeiul prevederilor  art.  196, alin (1), lit. a,  din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ ; 
 



 H O T A R A S T E  

 

Art.1 (1) Începand cu luna ianuarie 2023 , se stabilesc salariile de baza pentru functionarii publici si personalul 
contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Blejesti, potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
                      (2) Salariile de baza din anexă sunt stabilite pentru gradatiile 0 - 5 corespunzatoare tranșelor de vechime in 
munca , potrivit dispozitiilor de la art. 10 alin. (2) - (4) din Legea-cadru   nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice. 

 Art.2. (1) Personalul prevazut la art. 1 beneficiaza de toate celelalte drepturi salariale asimilate salariilor care se 
cuprind in venitul salarial și se acorda direct prin aplicarea Legii-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, potrivit dispozitiilor acesteia, precum și prin aplicarea actelor normative 
subsecvente prevazute de aceeași Lege-cadru.                              

(2) Salariile lunare brute ale personalului prevazut la art. 1 se vor stabili prin acte administrative individuate emise 
de ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (4) și art. 25 din Legea-cadru. In cazul unei eventuale  
imputarii a sumelor , de catre Curtea de Conturi, se va semna obligatoriu angajament de plata de catre fiecare salariat, 
pentru sumele ce vor reprezenta pagube aduse entitatii . 

   Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari , se insarcineaza Primarul comunei Blejesti ,dl Pietreanu Narcis 

Catalin, Compartimenul financiar – contabil, impozite sit axe, achizitii publice din cadrul Primariei prin contabil si 

secretarul general al comunei Blejesti   .   

     Art.4. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Teleorman  in vederea exercitarii controlului de 

legalitate, primarului , contabilului primariei , salariatilor si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei 

Blejesti,  prin afisare avizierul UAT Blejesti  .  
 

 

                                  PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                        Petrescu Zoica    
                                                                                                 

 

 



 

                              Contrasemnează pentru legalitate                                                        

                                                                                                   Secretar General  , 

                                                                            Jr Burcea Adriana   

 

 

 

 

 

 

Blejesti  

Nr. 12 din 30.01.2023. 

Hotărâre aprobata cu un nr. de 13 voturi pentru ,-voturi împotrivă ,- voturi  abţineri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexa la HCL nr. 12/ din  data de 30 ianuarie  2023   
 



GRILELE DE SALARIZARE 
pentru functiile publice si contractuale din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului comunei Blejesti, 

  începând cu 1 ianuarie 2023 
 
 

I. A. Salarizarea funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Blejesti  
a) Funcții publice de conducere 

Nr. crt. Funcția Salariul de bază (lei) 

1 Secretar GENERAL al U.A.T. 7270 lei  
a) Funcții de execuție 

Nr.crt. Funcția Grad.prof Nivel studii GRADATIA 

0 1 2 3 4 5 

    Salariu baza Salariu baza Salariu baza Salariu baza Salariu baza Salariu baza 

1 Inspector, consilier Superior S 4200 4515 4741 4978 5103 5231 

2 Inspector, consilier principal S 4000 4300 4515 4741 4860 4982 

3 Inspector, consilier asistent S 3800 4085 4290 4505 4618 4734 

4 Inspector, consilier debutant S 3600 3870 4064 4268 4375 4485 

5 Referent Superior M 3900 4193 4403 4624 4740 4859 

6 Referent principal M 3700 3978 4177 4386 4496 4609 

7 Referent asistent M 3500 3763 3952 4150 4254 4361 

8 Referent debutant M 3300 3548 3726 3913 4011 4112 

II. Salarii de bază și coeficienți pentru funcții contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei Blejesti 

Nr.c

rt. 

Funcția Nivel studii Treaptă 

profesio-nală 
Gradatia 

    0 1    2     3     4     5 

    Salariu baza Salariu baza Salariu baza Salariu baza Salariu baza Salariu baza 

1 Sef serviciu S  gr I 4453(cuprinde sporul de vechime la 

nivel maxim) 

- - - - - 

2 Sef serviciu  S gr II 4253(cuprinde sporul de vechime la 

nivel maxim) 

- - - - - 

3 Referent M IA 3300 3548 3726 3913 4011 4112 

4 Referent M I 3200 3440 3612 3793 3888 3986 

5 Referent M II 3100 3333 3500 3675 3767 3862 

6 Referent M debutant 3000 3225 3387 3557 3646 3738 

7 Guard, portar, 

paznic 

MG - 3000 3225 3387 3557 3646 3738 

8 Sofer  M;G I 3200 3440 3612 3793 3888 3986 

9 Sofer  M;G II 3000 3225 3387 3557 3646 3738 

10 Muncitor 

calificat 

MG I 3200 3440 3612 3793 3888 3986 



11 Muncitor 

calificat 

MG II 3150 3387 3557 3735 3829 3925 

12 Muncitor 
calificat 

MG III 3100 3333 3500 3675 3767 3862 

13 Muncitor 

calificat 

MG IV 3050 3279 3443 3616 3707 3800 

14 Muncitor 
necalificat 

MG  3000 3225 3387 3557 3646 3738 

III. Salarii de bază și coeficienți pentru funcții contractuale din cadrul serviciilor aflate in subordinea consiliului local 

Nr.c

rt. 

Funcția Nivel 

studii 

Treaptă 

profesio-
nală 

GRADAȚIA 

           0     1    2     3     4     5 

    Salariu baza  Salariu baza Salariu baza Salariu baza Salariu baza Salariu baza 

 Sef SVSU S   3800  4085 4290 4505 4618 4734 

 

 

*    s-au   respectat    prevederile    art.  11   ,  alin. 4 ,   din Legea 153 / 2017  ,   cu   modificarile  

si     completarile    ulterioare   ,   respectiv   niciunul    dintre   salariile   stabilite   nu   depaseste   

nivelul   indemnizatiei   lunare  a   functiei   de   viceprimar   al   comunei   Blejesti  care   este   in   

valoare  de  7280  lei  . 

** valoarea   anuala   a   cheltuielilor   salariale   se   va   incadra   in   cheltuielile   de   personal    

Care sunt aprobate   in   bugetul   de   venituri   si    cheltuieli   al   anului   2023  . 

 

                                        Presedinte sedinta  

                                                                                                                                Contrasemneaza pentru legalitate  

Petrescu Zoica                                                                                                     Secretar General  

                                                                                                                                   Burcea Adriana  

 

 

 

 


