
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E  

 

 

privind : completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.52 din data de 27 noiembrie 2020 cu privire  

   la stabilirea salariilor de bază fără sporuri, pentru funcțiile publice și personalul  

   contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de  

   specialitate al primarului comunei Scrioaștea, județul Teleorman și pentru aleșii  

   locali, începând cu 1 decembrie 2020 . 

 

 Consiliul Local al comunei Scrioaștea, întrunit în ședință ordinară de lucru în data de 

29 martie 2021,   

Având în vedere : 

 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Scrioastea, județul Teleorman 

înregistrat sub nr.1756 din 09.03.2021 ; 

- raportul secretarului general al comunei Scrioaștea înregistrat sub nr.1757 / 

16.03.2021 ; 

- H.C.L. nr.52 din data de 27 noiembrie 2020 cu privire la stabilirea salariilor de bază 

fără sporuri, pentru funcțiile publice și personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al primarului comunei 

Scrioaștea, județul Teleorman și pentru aleșii locali, începând cu 1 decembrie 2020; 

- H.C.L. nr.7/23.02.2021 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de 

specialitate al primarului Comunei Scrioaștea, județul Teleorman, prin care s-a 

aprobat modificarea nivelului studiilor Șefului formație pompieri – vacant, din studii 

medii, în studii superioare; 

- Dispoziția nr.92 din data de 25.02.2021 privind organizare concurs de recrutare 

pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi vacante, corespunzătoare 

funcţiilor contractuale de execuţie de Șef S.V.S.U (1 post) și șofer (1 post), din 

aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scrioaștea ; 

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului  

- O.U.G. nr.226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si 

completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(3), art.3 alin.(1) și alin.(4), art.11 alin.(1) – (4) și art.13 alin.(1) 

din Legea nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare ;  

- Anexa nr.IX pct.C nr.crt.15 din Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice ;  

- prevederile H.G. nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată ; 

- prevederile Anexei nr.VIII, cap.I, lit.A pct.III și cap.II lit.A pct.IV la Legea 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ;  

- prevederile art.45 din Legea nr.5/2020 privind Legea bugetului de stat pe anul 2020; 



- prevederile art.212 alin.(1), alin.(2),alin.(3) și alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile art.129 alin.(2) lit.a) și art.212 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative; 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.c), art.139, alin.(1), 

alin.(3), lit.e), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

  

H O T Ă R Ă Ș T E :  

 

 Art.1. – Se completează Anexa nr.2 la H.C.L. nr.52 din data de 27.11.2020 privind 

stabilirea salariilor de bază fără sporuri, pentru funcțiile publice și personalul contractual 

din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Scrioaștea, județul Teleorman și pentru aleșii locali, începând cu 1 decembrie 2020 

prin adăugarea funcției contractuale de execuție de Șef S.V.S.U., nivel studii superioare și 

va avea următorul conținut :  

 
” SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE CONTRACTUALE 

DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAȚIONALE ”ADMINISTRAȚIE”  

DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SCRIOAȘTEA  

 

Funcții contractuale de execuție pe grade și trepte profesionale 

 

Nr. 

crt. 

Funcția  Grad/ 

treaptă 

Nivelul 

studiilor 

Salariile de bază/gradație  

- lei -  

0 1 2 3 4 5 

1. Consilier, 

expert, 

inspector de 

specialitate 

IA S 4450 4784 5024 5276 5408 5544 

I S 4270 4591 4821 5063 5190 5320 

II S 3730 4010 4211 4422 4533 4647 

Debutant S 3050 3279 3443 3616 3707 3800 

2. Referent IA M 4000 4300 4515 4741 4860 4982 

I M 3350 3602 3783 3973 4073 4175 

II M 3200 3440 3612 3793 3888 3986 

Debutant M 3050 3279 3443 3616 3707 3800 

3. Paznic  M, G 2900 3118 3274 3438 3524 3613 

4. Șef formație 

pompieri 

 S 4880 5246 5509 5785 5930 6079 

 M, G 
3820 4107 4313 4529 4643 4760 

5. 
Șofer 

I M/G 3180 3419 3590 3770 3865 3962 

II M/G 2760 2967 3116 3272 3354 3438 

6. 

Muncitor 

calificat 

I M/G 3180 3419 3590 3770 3865 3962 

II M/G 2800 3010 3161 3320 3403 3489 

III M/G 2700 2903 3049 3202 3283 3366 

IV M/G 2600 2795 2935 3082 3160 3239 

7. Muncitor 

necalificat 

I M/G 2800 3010 3161 3320 3403 3489 

II M/G 2700 2903 3049 3202 3283 3366 



Notă : Salariile de bază pentru funcțiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului 

studiilor, de la administrația publică locală, se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de la 

cabinetul primarului .” 

Art.2. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară 

referitoare la stabilirea salariilor de bază fără sporuri, pentru funcțiile publice și personalul 

contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Scrioaștea, județul Teleorman și pentru aleșii locali își încetează 

aplicabilitatea. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei 

Scrioaștea, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului județului Teleorman, 

Primarului comunei Scrioaștea, compartimentelor interesate, pentru cunoaștere și aplicare 

și se afișează la avizierul Primăriei și pe pagina proprie de internet . 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

Sora Constantin 

 

 

 

 

 

 

       Contrasemnează pentru legalitate,  

         Secretar general al U.A.T. Scrioaștea, 

                                    Elena CERNEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRIOAȘTEA 

Nr. 16 / 29.03.2021 

 


