
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.  66 
Din 02.08.2021 

 
Privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor contractuale din cadrul Serviciului 
„Consiliul local Ivești – Serviciul Salubrizare”  
 

Initiator: Gheoca Maricel, primarul comunei Ivesti, judetul Galati; 
Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului: 5304/26.07.2021 

  
Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

02.08.2021; 
 Având în vedere Referatul de aprobare a domnului Gheoca Maricel, primarul comunei 
Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.5304/26.07.2021; 
 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr. 
5306/26.07.2021; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.2, pentru amenajarea teritoriului și 
urbanism, protecția mediului și turism ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.3, pentru activități social-culturale, 
culte, învățământ, tineret și sport; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru muncă și protecție socială, 
protecție copii, sănătate și familie; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru minorități, validare, juridică 
și de disciplină; 

Având in vedere prevederile art. 129 alin.(1), alin. (3) lit.„c” și art.552 din O.U.G. nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având învedere prevederile art. 8 alin.(1), art.11 din Legea nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 159-165 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere HCL nr. 18/26.02.2021 privind înființarea Serviciului „Consiliul local 
Ivești– Serviciul Salubrizare”; 

În baza art.139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art.1. - Începând cu data prezentei se aprobă salariile de baza aferente funcțiilor 
contractuale din cadrul Serviciului „Consiliul local Ivești– Serviciul Salubrizare”, conform Anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotarâre. 



 
Art.2 – Primarul și conducătorul Serviciului „Consiliul local Ivești– Serviciul Salubrizare” 

vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

Art.3.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta 
hotărâre celor interesați. 
 
 
 
  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Popa Ion     Toma Zanfirica  
 
 
 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  16 
Număr voturi înregistrate: Pentru= 16 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0 



Anexa I 

 la HCL nr. 66 din 02.08.2021  

 

 

 

Salariile de bază pentru personalul din cadrul Serviciului „CONSILIUL LOCAL IVESTI-SERVICIUL SALUBRIZARE” 

 

a) Funcţii contractuale de conducere 

 

Nr. 

Crt. 

Funcţia publică  

de conducere 

Nivelul 

studiilor 

Coeficient Salariu 

de bază 

lei 

Observaţii 

2. Şef serviciu S 3,56 8.528  

* NOTĂ: Salariul de bază prevăzut în tabel cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim. 

 

    b) Funcţii contractuale de execuţie pe grade şi trepte profesionale: 

 

Nr. 

Crt. 

Funcţia contractuală 

de execuţie 

Nivelul 

studiilor 

Gradul 

sau Treapta 

Salariul de bază (lei) corespunzător gradației de vechime/coeficient 

0 coef 1 coef 2 coef. 3 coef 4 coef 5 coef 

1 Contabil  S IA X  X  X  X  5.865 2,63 6.155 2,76 6.311 2,83 6.467 2,90 

S I X X X X  4.928 2,21 5.129 2,30 5.307 2,38 5.441 2,44 

S II 4.103 1,84 4.393 1,97 4.616 2,07 4.861 2,18 4.973 2,23 5.107 2,29 

S Deb 3.903 1,75 3.215 1,89 4.415 1,98 4.638 2,08 4.750 2,13 4.861 2,18 

2 Referent M IA X  X  X  X  4.616 2,07 4.861 2,18 4.973 2,23 5.107 2,29 

M I X X X X  4.415 1,98 4.638 2,08 4.750 2,13 4.861 2,18 

M II 3.813 1,71 4.081 1,83 4.282 1,92 4.505 2,02 4.616 2,07 4.728 2,12 

M Deb 3.724 1,67 4.014 1,80 4.215 1,89 4.415 1,98 4.527 2,03 4.638 2,08 

4 Casier M  /  G - 2.988 1,34 3.211 1,44 3.367 1,51 3.546 1,59 3.635 1,63 3.724 1,67 

6 Şofer M  /  G I 3.680 1,65 3.947 1,77 4.148 1,86 4.349 1,95 4.460 2,00 4.572 2,05 

II 2.988 1,34 3.211 1,44 3.367 1,51 3.546 1,59 3.635 1,63 3.724 1,67 

8 Muncitor  necalificat M  /  G I 2.988 1,34 2.995 1,44 3.141 1,51 3.307 1,59 3.390 1,63 3.724 1,67 

II fără sporuri 2.386 1,07 3.211 1,44 3.367 1,51 3.546 1,59 3.635 1,63 3.724 1,67 

 

Nota: Salariile sunt stabilite la nivelul de salarizare aflat în plată pentru funcţiile similare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ivești, 

județul Galați                  



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA IVESTI 
P R I M A R , 
Nr. 5304 din 26.07.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

La proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza si a coeficientilor de ierarhizare a 
functiilor contractuale din cadrul serviciului Consiliul Local – Serviciul Salubrizare al Comunei 
Ivesti 

 
Prin hotărârea nr.18/26.02.2021, a fost înfiinţat şi organizat serviciul „CONSILIUL 

LOCAL IVEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu 
personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Ivești, 
judeţul Galaţi. 

Serviciul „CONSILIUL LOCAL IVEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, cuprinde 
următoarele activități principale: 
  a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 
similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate 
separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, 
baterii şi acumulatori; 
  b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 
  c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a 
deşeurilor; 
  f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
  h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către 
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; 
      k) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

 
Având în vedere necesitatea angajării prin recrutare si transfer a personalului din cadrul 

acestui serviciu, este necesară stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din 
cadrul serviciului Consiliul Local – Serviciul Salubrizare al Comunei Iveşti. 

Salariile se stabilesc prin hotărâre a autorităţii deliberative care, totodată, este 
competentă, să aprobe, în condiţiile legii, bugetul de venituri şi cheltuieli al serviciului public 
respectiv.  

Conform Legii cadru nr. 153/2017, salariile lunare ale funcţionarilor publici şi 
personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" se stabilesc în condițiile 
art. 11 alin. (1) din Legea-cadru, prin hotărâre a consiliului local,.  
 Salariile pentru personalul din cadrul serviciului „CONSILIUL LOCAL IVEŞTI – 
SERVICIUL SALUBRIZARE” sunt propuse la nivelul celor stabilite pentru funcțiile similare din 
aparatul de specialitate al Primarului comunei Ivești, astfel cum sunt aprobate de Consiliul local.  

Competența dezbaterii și adoptării proiectului de hotărâre aparține Consiliului Local al 
comunei Iveşti, în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a), 
pct. 4), 8), 9), 12) şi 16), art. 45, art.115 alin.(1) lit. b), art. 116 alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 

P R I M A R , 
Gheoca Maricel  

 


