
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

 
H O T Ã R Â R E A  

 
Nr. __ din 27.03.2019 

 
privind modificarea H.C.L. nr. 284/2018 privind stabilirea salariilor de 

bază ale  funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale 

"Administraţie" din aparatul  de specialitate al primarului și serviciile 

publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

 Având în vedere : 
- expunerea de motive nr. 5867/2019 iniţiată de către Primarul 

municipiului Roman - domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de 

specialitate comun nr. 5868/2019 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, 
Salarizare şi  Direcţia Economică; 
 - prevederile Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;  

- H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
 Luând în considerare procesul-verbal nr. 476/4724/2019 din care rezultă 

îndeplinirea condiţiei de consultare a organizaţiilor sindicale şi a 

reprezentanţilor salariaţilor la nivel de unitate, cu privire la stabilirea salariilor; 
 - avizul  favorabil  nr. __ din 27.03.2019 al comisiei pentru buget-finanţe, 

avizul favorabil  nr. __ din 27.03.2019 al comisiei juridice, precum şi  avizul de 

legalitate nr. ____ din 27.03.2019 dat de Secretarul municipiului Roman; 
- prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea               

nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 
 În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 
215/2001R privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  Începând cu data de 01.04.2019, se modifică Anexa nr.5 a H.C.L. 
nr. 284/2018 privind stabilirea salariilor de bază ale  funcţiilor publice şi 

contractuale din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul  de 

specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului local al 

municipiului Roman conform anexei la prezenta hotărâre. 
 



 
 Art. 2. Primarul municipiului Roman prin Direcția Municipal Locato 

Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

Art. 3. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor 

interesate prin grija secretarului municipiului. 
 
 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ, 
                 Consilier,                                        Secretarul Municipiului Roman, 
     Ioana Roxana IORGA                               Gheorghe CARNARIU 
 



                                                   Salarii de bază pentru funcţiile contractuale din cadrul Direcţei Municipal Locato

aferente familiei ocupaţionale "Administraţie"

a)  Functii contractuale de conducere

Nr.crt. Functia Grad Nivelul

studiilor

1 Director II S

2 Contabil sef, Inginer sef II S

3 Şef serviciu II S

4 Şef birou II S

5 Sef formaţie II M

b)  Functii contractuale de execuţie

Nr.crt. Functia Grad/ Nivelul

treaptă studiilor 0 1 2 3 4 5

1 Inspector de specialitate, IA S 3270 3515 3691 3876 3973 4072

Consilier juridic,                         I S 3104 3337 3504 3679 3771 3865

Referent de specialitate II S 2898 3115 3271 3435 3521 3609

debutant S 2760 2967 3115 3271 3353 3437

2 Referent, IA M 2442 2625 2756 2894 2966 3040

Referent casier, I M 2374 2552 2680 2814 2884 2956

Arhivar II M 2304 2477 2601 2731 2799 2869

debutant M 2249 2418 2539 2666 2733 2801

3 Magaziner M;G 2434 2617 2748 2885 2957 3031

4 Casier M;G 2297 2469 2592 2722 2790 2860

5 Şofer I M;G 2429 2611 2742 2879 2951 3025

6 Muncitor calificat I M;G 2366 2543 2670 2804 2874 2946

II M;G 2297 2469 2592 2722 2790 2860

III M;G 2276 2447 2569 2697 2764 2833

IV M;G 2180 2344 2461 2584 2649 2715

7 Muncitor necalificat (gropar, hingher,vidanjor) I M;G 2150 2311 2427 2548 2612 2677

8 Ingrijitor M;G 2088 2245 2357 2475 2537 2600

9 Muncitor necalificat (alții decât gropar, I M;G 2080 2225 2336 2453 2514 2577

hingher, vidanjor)

Notă

1. Salariile de bază pentru funcţiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

2. Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, 

beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10% la salariul de baza.

Anexa  la H.C.L. nr. __ din 27.03.2019 

6720

6270

5293

Salariu de bază/Gradaţia

Salariu de bază

5089

3388



Nr.inregistrare: 476/04.03.2019 

Proces verbal 
încheiat  azi 04.03.2019 

 
 

Azi 04.03.2019 s-a desfășurat la sediul Direcției Municipal Locato 

Roman, începând cu ora 10:00 întâlnirea între : 

Primarul Municipiului Roman, dl.Lucian-Ovidiu MICU și 

Directorul Direcției Municipal Locato Roman, dl. Lucian-Ioan 

PASCARIU, din partea angajatorului 

și 

dl. Victor ENACHE, dna. Ecaterina MIRON și Dna. Gabriela 

URSĂCHEL, reprezentanți ai salariaților Direcției Municipal Locato. 

 

Tema întâlnirii o reprezintă situația privind condițiile de muncă în care 

lucrează muncitorii necalificați care lucrează ca gropari,  hingheri sau vidanjori, 

în cadrul structurilor Direcției Municipal Locato și găsirea unei soluții de 

salarizare corespunzătoare față de ceilalți muncitori necalificați. 

Dl. Director Lucian-Ioan Pascariu aduce la cunoștința celor prezenți 

faptul că locurile de muncă în care își desfășoară activitatea groparii, hingherii 

și vidanjorii sunt locuri de muncă unde atragerea personalului se face cu 

greutate, personalul existent lucrând în condiții de muncă diferite față de alți 

muncitori necalificați. 

Dl.Primar Lucian-Ovidiu Micu propune evidențierea în grila salarială a 

Direcției Municipal Locato Roman a unei grile distincte pentru muncitorii 

necalificați angajați care desfășoară activitatea de gropari, hingheri sau 

vidanjori,situată ca nivel imediat inferior muncitorilor IV, dar cu nivel mai 

ridicat față de îngrijitori precum și față de muncitorii necalificați alții decât 

gropari, hingheri sau vidanjori. 

 



 Dl. Primar Lucian-Ovidiu Micu este de acord cu alocarea sumelor 

necesare în buget, pentru salarizarea categoriilor de personal care fac obiectul 

discuției, la nivelul din noua grilă care pentru gradația 0 de vechime  să fie de 

2150 lei. 

Dna. Ecaterina Miron consideră că măsura propusă ar reuși să fidelizeze 

salariații din locurile de muncă în discuție și astfel activitatea în ansamblu nu ar 

putea fi perturbată prin plecări de personal. 

Nu s-au mai ridicat alte probleme în discuție. 

S-a stabilit astfel de comun acord măsura modificării grilei salariale , 

prin inserarea unei grile separate pentru muncitorii necalificați- gropari, 

hingheri sau vidanjori și înaintarea spre aprobare Consiliului local, conform 

prevederilor legale. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

Angajator,                                              Reprezentanții salariaților 

                                                       Direcției Municipal Locato Roman, 

Primarul Municipiului Roman, 

    Lucian-Ovidiu MICU                              Victor ENACHE 

 

Directorul Direcției Municipal                  Ecaterina  MIRON 

              Locato Roman, 

Lucian-Ioan PASCARIU                         Gabriela URSĂCHEL 

 



 

           
MUNICIPIUL ROMAN 

  Piaţa Roman-Vodă nr. 1     www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: Primarul Municipiului Roman 
Nr.  5867 din 21.03.2019  
                                                                                                                
 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 284/2018 privind 
stabilirea salariilor de bază ale  funcţiilor publice şi contractuale din cadrul 

familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul  de specialitate al 

primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului local al 

municipiului Roman 
 

În baza prevederilor art. 11, alin. 1-4 din Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, este necesară 

aprobarea de către Consiliul Local a salariilor de bază aferente pentru 
funcţiile publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale  
„Administraţie”, aplicabile aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Roman şi  serviciilor publice din subordinea Consiliului local. 

Ca urmare a consultării cu reprezentanţii salariaţilor Direcției 

Municipal Locato Roman şi luând în considerare criteriile generale 
prevăzute la art. 8, alin. (1) şi principiile sistemului de salarizare prezentate 
la art.6 din Legea-cadru nr. 153/2017, propun  modificarea grilei salariale  
a Direcției Municipal Locato Roman, conform anexei la prezentul proiect 
de hotărâre, prin inserarea unei grile separate pentru muncitorii 
necalificați- gropari, hingheri sau vidanjori având în vedere că locurile de 
muncă în care aceștia își desfășoară activitatea sunt locuri de muncă unde 

atragerea personalului se face cu greutate, personalul existent lucrând în 
condiții de muncă diferite față de alți muncitori necalificați. 

 
 

Primarul Municipiului Roman, 
Lucian-Ovidiu MICU 

 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1           www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,       E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: Serviciul Resurse Umane, Salarizare 
Nr. 5868 din  21.03.2019 
 

 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 284/2018 
privind stabilirea salariilor de bază ale  funcţiilor publice şi 

contractuale din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din 

aparatul  de specialitate al primarului și serviciile publice din 

subordinea Consiliului local al municipiului Roman 
 

 
Analizând oportunitatea acestui proiect considerăm că locurile de 

muncă în care își desfășoară activitatea muncitorii necalificați-gropari, 
hingheri sau vidanjori din cadrul structurilor Direcției Municipal Locato 

Roman, sunt locuri de muncă unde atragerea personalului se face cu 

greutate, personalul existent lucrând în condiții de muncă diferite față de 

alți muncitori necalificați, fapt care justifică salarizarea diferită. 
 

Din punct de vedere al legalității s-a ținut cont de prevederile art. 11, 
alin. (1) - (4), ale art. 8, alin. (1) şi de principiile sistemului de salarizare 

prezentate la art. 6 din Legea-cadru nr. 153/2017. 
 

Apreciem ca oportun, necesar şi legal prezentul proiect de hotărâre 

cu anexele care fac parte din acest proiect. 
 
 
           Direcţia Economică                              Serviciul resurse umane,salarizare  
            Director executiv,                                                Şef serviciu, 
  Ciprian-Dorin ALEXANDRU                             Otilia GĂLĂŢEANU 

 


