
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 5 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale de execuție din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Răducăneni, precum și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local 

al Comunei Răducăneni 

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de 30 

ianuarie 2018; 

 Având în vedere: 

- referatul secretarului comunei, înregistrat sub nr. 432/RG/2018, prin care se propune stabilirea salariilor de bază, 

începând cu data de 01.01.2018, pentru funcțiile publice și contractuale de execuție din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Răducăneni, precum și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni, urmare a intrării în vigoare, cu aceeași dată, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

- procesul-verbal, înregistrat sub nr. 8548/RG/15.12.2017, încheiat în urma consultării funcționarilor publici și 

personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni, precum și din 

cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al Comunei Răducăneni, în conformitate cu prevederile ART. VII 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative;   

- proiectul de hotărâre al Primarului Comunei Răducăneni, înregistrate sub nr. 432/RG/2018; 

- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 757/RG/2018 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni şi raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 719/RG/2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 11, alin. (1) și alin. (2)  și ale art. 38, alin. (3), lit. e) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice; 

- art. 10 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 31 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici(r2), cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. b), precum ale art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a) din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul:  

- art. 11, alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art. 1 – Începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariile de bază pentru funcțiile publice de execuție din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni, precum și din cadrul serviciilor subordonate 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2 – Începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariile de bază pentru funcțiile contractuale de execuție din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni, precum și din cadrul serviciilor subordonate 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni sunt cele prevăzute în Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 3 – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea nr. 37/26.07.2017 a Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale de 

execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni, precum și din cadrul serviciilor 

subordonate Consiliului Local al Comunei Răducăneni, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.   

 Art. 4 – Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

  Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre persoanelor interesate, precum 

Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

Adoptată astăzi 30 ianuarie 2018. 

                   

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                               Consilier local 

 

                             LILIANA CARP       
                                                                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                                                                                                         Secretar comună 

   

                                                                                                                                                                                         Bumbaru Cătălin 

 

 
          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate, la ședință participând toți cei 15 consilieri locali aflați în funcție ai Consiliului Local al Comunei 
Răducăneni.   



ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 5/30.01.2018 

 

 Salariile de bază pentru funcțiile publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Răducăneni, precum și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni, începând cu data de 1 ianuarie 2018 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Funcția publică de execuție conform Legii 

nr. 153/2017 

 

Grad 

profesional 

 

Nivel de 

studii 

Salariul de 

bază 

gradația 0 

(lei) 

 

  1 

 

Consilier, consilier juridic, inspector 

superior S 4446 

principal S 4085 

asistent S 3743 

debutant S 2831 

 

  2 

 

Referent de specialitate 

superior SSD 3648 

principal SSD 3268 

asistent SSD 3135 

debutant SSD 2375 

 

  3 

 

Referent 

superior M 2850 

principal M 2774 

asistent M 2565 

debutant M 2375 

 

 

 

 

 
                                                        

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                  Consilier local 

 

                               LILIANA CARP                                   
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                                                                                                        Secretar comună 

   

                                                                                                                                                                                         Bumbaru Cătălin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 5/30.01.2018 

 Salariile de bază pentru funcțiile contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Răducăneni, precum și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni, începând cu data de 1 ianuarie 2018 

 

Nr. 

crt. 

 

Funcția contractuală de execuție 

conform Legii nr. 153/2017 

 

Grad 

 

Nivel de 

studii 

 

Salariul de 

bază 

gradația 0 

 
(lei) 

 

  1 

 

Consilier, inspector de specialitate 

IA S 3534 

I S 3420 

II S 3325 

debutant S 3230 

 

 

2 

                       

 

Asistent social 

principal S 3534 

specialist S 3420 

practicant S 3325 

debutant S 3230 

 

  3 

 

Asistent medical (comunitar) 

principal PL 3040 

- PL 2945 

debutant PL 2660 

  4 Educator debutant M 1976 

 

  5 

 

Referent, arhivar 

IA M 3040 

I M 2774 

II M 2470 

debutant M 2185 

 

   

  6 

 

 

Bibliotecar 

 

treapta IA M 2850 

treapta I M 2774 

treapta II M 2660 

debutant M 2470 

  7 Șofer I M;G 2280 

II M;G 2223 

  8 Asistent personal1 - M;G 2071 

  9 Agent de pază - M;G 2090 

 10 Îngrijitor - M;G 2090 

 

 11 

 

Muncitor calificat 

I M;G 2280 

II M;G 2223 

III M;G 2166 

IV M;G 2109 

 12 Muncitor necalificat I M;G 2090 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                  Consilier local 

 

                                LILIANA CARP                                 
                                                                                                                                                          Contrasemnează 

                                                                                                                                                                                        Secretar comună 

   

                                                                                                                                                                                         Bumbaru Cătălin 

                                                           
1 Se stabilește salariu de bază pentru calcul indemnizației acordate persoanei cu handicap, conform art. 43 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  


