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ROMÂNIA          

JUDEŢUL SĂLAJ          

COMUNA CRASNA                        

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA Nr.5. 
Din data de 29.01.2019. 

Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria 

Crasna și din serviciile publice din subordinea consiliului local 
 

Consiliul local al comunei Crasna, 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive  a primarului cu nr.617/22.01.2019; 

- Raportul compartimentului de specialitate cu nr.618/22.01.2019; 

- Avizul comisiei de specialitate; 

-  prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

- Procesul verbal nr.262/14.01.2019 încheiat cu ocazia consultării reprezentanților salariaților 

cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual 

din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria Crasna și din serviciile publice 

din subordinea consiliului local; 

- Prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.a), alin(3), art.6, art.7, art.8 alin(1), art.10 alin.(1), art.11, 

art.12 alin.(1) și Anexa nr.VIII, Capitolul I, lit.A, pct.III lit.a) și b), capitolul II, lit.A, pct.IV 

din Legea nr.153/2017 - Legea-Cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.36 alin. (2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată; 

 În temeiul art.45 alin (2) din Legea nr.215/2001  

 

HOTĂRĂŞTE:  

 
Art.1. Începând cu  luna ianuarie 2019 se stabilesc salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria 

Crasna și din serviciile publice din subordinea consiliului local, conform anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Crasna. 

Art.3. Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei; 

- Compartimentul buget-contabilitate-resurse umane. 

- Persoanei de la art.1; 

- Dosar şedinţă. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ 

    Kocsis Eva                       Secretarul comunei Crasna, 
                                              Lazar Veturia 
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ROMÂNIA          Anexa nr.1. 

JUDEȚUL SĂLAJ                   la HCL nr.5. 

COMUNA CRASNA             din data de 29.01.2019. 

CONSILIUL LOCAL 

Salarii de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria Crasna și din serviciile 

publice din subordinea consiliului local 
I. Funcționari publici  
a) Funcţii publice de conducere  

Nr. 
crt.  

 Funcţia   Nivelul 
studiilor  

Salariul de bază 
– lei-   

1.  Secretar al unităţii administrativ - 
teritoriale 

S 8300 

2. Şef birou S  4620 

b) Funcţii publice de execuţie  
Nr.  
crt.  

Funcţia, gradul profesional   
 

Nivelul 
studiilor  

Salariul de bază  
- lei - 

Gradaţia 0  

1.  Inspector/polițist local;    

grad profesional superior  S  4577 

grad profesional principal  S  4037 

grad profesional asistent  S  3236 

grad profesional debutant  S  2749 

2. Referent /polițist local;    

grad profesional superior  M  3476 

grad profesional principal  M  2958 

grad profesional asistent  M  2680 

grad profesional debutant  M  2506 
II. Personal contractual 
a) Funcţii contractuale de execuţie  

Nr.  
Crt.  

Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesionale  Nivelul 
studiilor  

Salariul de bază   
- lei-  

Gradaţia 0  

1. Inspector de specialitate IA 
(Consilierul personal al primarului)  

S  3289 

2. Inspector de specialitate I S  3115 

3. Inspector de specialitate II S  2906 

4. Inspector  de specialitate debutant  S  2749 

5. Referent IA M  2749 

6. Referent I M  2680 

7. Referent II M 2610 

8. Referent debutant  M  2506 

9. Guard M; G  2080 

10. Şofer I M; G  2680 

11. Conducător autospecială  
 

2680 

12. Muncitor calificat I  M; G  2680 

13. Magazioner  M; G 2610 
 

 


