
   R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                                                                     

COMUNA  CORNEȘTI 

       P R I M A R 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

                                                         Nr.13 din 22.02.2023 

 

privind completarea anexei 1și 2 la hotărârea Consiliului local nr. 25/31.07.2017   

 

        Primarul comunei Cornești, județul Dâmbovița. 

        Analizând temeiurile juridice : 

- Prevederile art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

- Prevederile art. 8 şi art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 

- prevederile art.2 alin.(2), art.41 alin(5), art.47 alin.(4), art.50,  art.58, art.59, art.61-64 , art.80-

83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- hotărârea Consiliului local Cornești nr. 25/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază ce  se 

vor acorda funcționarilor publici și presonalului contractual din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Cornești și al serviciilor publice locale ; 

- hotărârea Consiliului local Cornești nr. 65/28.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază ce  se 

vor acorda funcționarilor publici și presonalului contractual din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Cornești și al serviciilor publice locale ; 

- hotărârea Consiliului local Cornești nr. 24/22.04.2021 privind modificarea anexei 2 -poziţia 

inspector si poziţia muncitor calificat I din Hotararea Consiliului Local nr.25/31.07.2021 privind 

stabilirea salariilor de baza ce se vor acorda incepand cu data de 01.07.2017 funcţionarilor 

publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Comesti si 

al serviciilor publice locale; 

- hotărârea Consiliului local Cornești nr. 40/22.06.2021 privind modificarea art.1 din hotărârea  

Consiliului local nr. 24 din 22.04.2021; 

- hotărârea Consiliului local Cornești nr. 17/20.04.2022 privind completarea anexei din hotărârea  

Consiliului Local nr.25/31.07.2021; 

-Prevederile art.6, art.11 alin.(1)-(4) , art.12 alin.(1) , art.25 din Legii –cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

- Prevederile art.5 lit.ee), art.129 alin(2) lit.a)  alin. (14), raporat la art.154 alin.(1) și alin.(3), 

art.155 alin.(1) lit..d) și alin.(5) lit.e) , art.132, art.140  art. 197 alin. (1) , art.198 alin.(1) și art. 200 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

          Ținând cont de : 

- procesul verbal încheiat cu SAPL Dâmbovița; 

         In temeiul art.139 alin.(1 ) , art.196 alin(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,cu modificările și completările ulterioare; 

 

                                                        PROPUN: 

 

Art.1.(1) Completarea anexei 1 la hotărârea Consiliului local nr. 25/31.07.2017   

privind stabilirea salariilor de bază ce  se vor acorda funcționarilor publici și presonalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornești și al serviciilor 

publice locale, cu funcția publică de  execuție de consilier debutant, precum și  stabilirea 

coeficientului,   astfel: 

 

 



 

 

FUNCTIA STUDII COEFICIENT 

  

 

CONSILIER  

debutant 

      S            2,35  

   
 

(2). Completarea anexei 2 la hotărârea Consiliului local nr. 25/31.07.2017   

privind stabilirea salariilor de bază ce  se vor acorda funcționarilor publici și presonalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corneștiși al serviciilor 

publice locale, cu funcția contractuală de  execuție de referent/inspector treapta II și treapta IA  

precum și  stabilirea coeficienților ,  astfel: 

 

 

 

 

FUNCTIA STUDII COEFICIENT 

  

 

Referent/inspector 

treapta I A 

M 1,85  

Referent/inspector 

treapta II 

M 1,56  

 

         Art.2.Primarul comunei Cornești, județul Dâmbovița va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate . 

         Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  Instituţiei  

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa, primarului comunei, compartimentului resurse umane , 

compartimentului contabilitate financiar şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format 

electronic pe pagina de internet www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, 

subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 

 

 

 

 

 

 

 

    INIȚIATOR                                                                          AVIZAT DE LEGALITATE 

     PRIMAR,                                                                                 SECRETAR GENERAL, 

  Radu      STANCU                                                                           Gheorghita STAN 

 

 

 

 

Cornești 22.02.2023 
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JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                                                                    Nr.2074 din 22.02.2023 

COMUNA  CORNEȘTI 

       P R I M A R 

 REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind completarea anexei 1și 2 la hotărârea Consiliului local nr. 

25/31.07.2017   

        Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare, potrivit art.129 alin. (2) lit. “a ‘’ alin.(3)  

lit.”c”:  (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

a)atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi 

organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de 

interes local şi ale societăţilorşi regiilor autonome de interes local; 

 - alin. 3 lit. ‘’ c’’: ”(3) în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul 

local: 

c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul 

de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, 

reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şiînfiinţarea, 

reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora”; 

raportat la: 

- art. 154 alin. (1)-(3):”(1)Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a 

legilor, a decretelor Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a 

hotărârilor consiliului local. Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 

aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi  

conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, a 

dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în 

condiţiile legii. 

(2)Pentru punerea în aplicarea activităţilor date în competenţa sa prin actele prevăzute 

la alin. (1), primarul are în subordine un aparat de specialitate. 

(3)Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale 

încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.” 

 

- art. 155 alin. (1) lit. ”d”: ”(1)Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de 

atribuţii: , d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local;” și alin 

(5) lit.”e”:”e)numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea 

raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru 

personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes local;” 

           Potrivit art.11 din Legea nr.153/2017  care prevede :”Pentru functionarii publici si 

personalul contractual din cadrul familiei ocupationale «Administratie» din aparatul propriu al 

consiliilor judetene, primarii si consilii locale, din institutiile si serviciile publice de interes local 

si judetean din subordinea acestora, salariile de baza se stabilesc prin hotarare a consiliului 

local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in 

urma consultarii organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, a 

reprezentantilor salariatilor. 

   Modificat de art.II pct.1 din Legea 80/2018(…) 

   (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizeaza de catre ordonatorul de credite, 

cu respectarea prevederilor art. 25. 

   (4) Nivelul veniturilor salariale se stabileste, in conditiile prevazute la alin. (1) si (3), fara a 

depasi nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar sau, dupa caz, a indemnizatiei 

lunare a vicepresedintelui consiliului judetean, sau, dupa caz, a viceprimarului municipiului  
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municipiului Bucuresti, primaria generala a municipiului Bucuresti, exclusiv majorarile 

prevazute la art. 16 alin. (2), cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetele de 

venituri si cheltuieli.”   

        Astfel , având în vedere  că în anexele menționate nu a fost prevăzută  funcția  

publică de execuție de consilier debutant și funcțiile contractual de referent/inspector II și IA 

precum și temeiurile juridice invocate mai sus propun  dezbaterea și adoptarea proiectului de 

hotărâre în forma inițiată care îndeplinește condițiile de legalitate necesitate și  oportunitate  . 

 

 

 

 

 PRIMAR, 

                                                                                                   Radu STANCU 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


