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 H O T A R A R E A   Nr.10 

Din  31  Ianuarie  2019 

 
              Privind:  Stabilirea coeficienților pentru salariile de bază al funcționarilor publici ți 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Romanu,judetul 
Braila.   
 
              Consiliul local Romanu întrunit în țedinta ordinară la data de 31.01.2019; 
              Avand in vedere: 
            Expunerea de motive a d-nei Ioniță Steluța,primarul comunei Romanu; 
            Raportul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate cu privire 
la necesitatea stabilirii coeficienților pentru salariile de bază a funcționarilor publici ți personalului 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Romanu,judetul Braila  ; 
           Avizele comisiilor de specialitate; 
           In baza Legii nr.253/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
           In baza H.G. nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata; 
           In baza art.34,alin.1 din OUG.nr.114/2018 privind instituirea unor masuri fiscal bugetare…; 
           In conformitate cu art.49 al. 5 şi 50 din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale; 

                       In conformitate cu Legea nr.270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice; 
                       In conformitate cu Legea nr.227/2015 ,actualizat,privind noul Cod Fiscal  ;  
                       In conformitate cu  art.36,alin.1,2 litera a , alin..4 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

           In temeiul art. 45,alin.2 lit. a  din Legea nr.215/2001 republicata cu modificarile ulterioare privind 
administratia publica locala. 
 
                                                                 H O T A R A S T E:    
 
 Art. 1.Se aprobă Tabelul anexă pentru stabilirea coeficienților pentru salariile de bază al 
funcționarilor publici ți personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Romanu,judetul Braila care face parte integranta din prezenta hotărăre.   
 Art.2. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va duce la 
îndeplinire prezenta hotarare.  
            Art.3. D-ul Zainea Cristian George ,secretar de comună , va face publică prin orice mijloace de 
informare Instituției Prefectului ți tuturor persoanelor interesate. 
 
 
              Prețedinte de țedință,                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                Secretar comună, 
                Chirpac Gheorghe                                                             Zainea Cristian George 
 



 
 
                                                                                                                            ANEXA 
 
 
 
                                                                          REFERAT, 
 
 

TABEL PRIVIND STABILIREA COEFICIENTILOR PENTRU STABILIREA 
SALARIULUI DE BAZA A FUNCTIONARILOR PUBLICI SI PERSONALULUI 
CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL 
PRIMARULUI COMUNEI ROMANU 

 
 
 

 
 
          FUNCTIA 
 

Nivelul 
studiilor 

Coeficient la gradul 0 

Functii publice de conducere   
Secretar S 2,01 
Functii publice de executie   
Consilier, inspector superior S 1,90 
Consilier, inspector asistent S 1,75 
Referent superior   M 2,26 
Referent asistent  M 1,64 
Referent asistent M 1,96 
Referent casier M 1,55 
Functii contractuale   
Referent IT M 1,64 
Sofer M 1,55 
Guard M 1,58 
Sef SVSU M 1,55 
Paznic M 1,28 

 
 
 
 
 PRIMAR ,      REPREZENTANTI SALARIATI 
 
    IONITA STELUTA      ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
 
        RADU BADIU NICOLETA 
 
 
 
                                                      INTOCMIT,  
                                       Contabil,Radu Badiu Nicoleta 
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  H O T Ă R Â R E A  Nr.11 
                                                                         Din 31.01.2019 

                                                                                                       
 

    Privind : Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2023 la nivelul 
com.Romanu,jud.Braila 

 
            Consiliul Local al comunei Romanu, judeŃul Braila, întrunit în şedinŃa extraordinară din data de  
31.01.2019; 
 Expunerea de motive al d-nei Ioniță Steluța,primar al com.Romanu,jud.Braila; 
 Analizând proiectul de hotărâre iniŃiat de d-na Ionita Steluta, primar al comunei Romanu privind 
strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2023 la nivelul com.Romanu,jud.Braila  

Avizele comisiilor de specialitate; 
Având în vedere prevederile art.112,alin.3,lit.a din Legea asistentei sociale nr.292/2011 ; 
In conf.cu art.36,alin.1si 2 lit.d,alin.4 lit.a si e,alin.6 lit.a,pct.2  din Legea nr.215 din 2001; 
În temeiul art. 45 şi art. 115, aliniat (1), litera b) din Legea 215/2001- AdministraŃiei Publice 

Locale, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
 

          Art.1 –  Consiliul Local al Comunei Romanu aprobă “: Strategia de dezvoltare a 
serviciilor sociale pentru perioada 2019-2023 la nivelul com.Romanu,jud.Braila” prezentat în anexa 
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .   
          Art.2 - Primarul Comunei Romanu, judeŃul Braila va asigura executarea prevederilor prezentei 
hotărâri. 
         Art.3.Secretarul comunei va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor interesate. 
 

 
 

Preşedinte de şedinŃă                                                           Contrasemnează 
               Chirpac Gheorghe                                                                                                
                                  Secretar comună  
                                 Zainea Cristian George 
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PROCES   VERBAL 
 

 
  Astăzi 31.01.2019 , orele 14,30 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinŃa  extraordinară  a 
Consiliului local,conform DispoziŃiei nr.6/29.01.2019 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi 
conform convocatorului anexat . 
 D-ul consilier Vasilache Dumitru îl propune pe d-ul consilier Chirpac Gherghe pentru a fi 
presedinte de sedinta .Propunerea a fost supusa la vot a avut si în unanimitate de voturi a fost ales 
presedinte de sedinta  , emiŃăndu-se în acest sens hotărărea nr.9 
   La apelul nominal făcut de către d-ul secretar de comună rezultă că sunt prezenŃi un număr de 10  
consilieri din 11 aleşi .Lipseste d-ul consilier Chihaia Dan Lucian.     
            D-ul(Dn-a) Preşedinte de şedinŃă anunŃă ca după prezentarea procesului verbal al sedintei din luna  
anterioară  nu sunt obiectiuni de făcut si se trece la aprobarea ordinei de zi care este votată în unanimitate 
de voturi  . 
            D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta  trece la primul punct al ordinei de zi privind stabilirea 
coeficientilor pentru stabilirea sanariilor de baza ale aparatului de specialitate al primarului si dă cuvantul 
d-lui Sisu Dumitru,consilier,intreband  daca coeficientii pentru stabilirea salariilor functionarlor publici si 
contractuali au fost sabiliti în functie de atributiile din fisele posturilor.D-na Primar a aratat ca s-a tinut 
cont in primul rand de responsabilitatile , adaptabilitatile ,lucrul in echipa,spiritul de initiativa si 
capacitatile de coordonare ale fiecarui salariat in parte . Este adevarat ca nu se mai primeste sporul de 
antena fiindca nu am mai primit avizele necesare din ian.2019 ,la unii angajati au scazut coeficientii 
deoarece depasea salariul viceluiprimarului  iar la altii au crescut indicii.Incepand de luna aceasta se va 
primi si sporul de hrana care se adauga la salariul de baza.Am cautat ca la sfarsit de luna, angajatii sa 
primesca per total mai mare salariul in comparatie cu luna decembrie al anului 2018.In legatura cu 
investitiile,puterea noastra financiara este limitată ți asteptam resurse de la Consiliul judetean Braila. 
 La initiativa d-lui Sisu Dumitru,au fost chemati toti angajatii  UAT Romanu ca sa se spuna toate 
păsurile in legatura cu coeficientii de salarizare.D-ul Strîmbeanu Gabriel ,Sef SVSU Romanu este 
nemultumit de salariu deoarece este la fel ca al țoferului .D-na Soare Radita a aratat ca  femeia de servi 
mai are  putin si o ajunge din urma cu salariul.Ce responsabilitati are ea ca agent agricol fata den femeia 
de servici.D-na Toma a mai aratat ca are salariul la fel ca in anul 2018 fata de ian.2019 mai mult sporul 
de hrana.Si-a mai aratat nemultumirea fata de colega ei Vîrban  Dorina ca are coeficientul mai mare ca ea 
si responsbilitatile sunt diferite.Nemultumiri au mai fost si din partea d-lui Dragostin 
Marian,ing.agronom ca afecteaza la pensie.D-ul secretar a ratat ca nu afecteaza la pensie ca si sporul de 
hrana este impozitat . 
 D-na Primar a aratat ca noi am mers pe ramasitele din  din 2018 si am putut lua salariile fara 
probleme.A solicitat angajatilor ca intr-un termen cat mai scurt să-ți aleaga noi reprezentanti din partea 
lor pentru a putea negocia pe viitor,deoarece nu aveti sindicat. 
 D-ul Vasilache  Dumitru,consilier,a aratat ca Primaria nu a ramas niciodata fara bani de 
salarii.Investitiile o sa mai incetineasca daca nu mqai sunt bani pe proiecte si mai intreaba inca o data 



angajatii daca sunt multumiti de salariile stabilite.După o perioada de asteptare s-a aratat ca s-au mai 
potolit spiritele si spera ca toti angajatii sa primeasca mai mult ca in luna decembrie 2018. 
 
                                                                           2. 
 
 
 D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul  d-lui secretar de comună pentru a prezenta 
proiectul de hotarare initiat de d-na primar, stabilirea coeficientilor pentru stabilirea sanariilor de baza ale 
aparatului de specialitate al primarului. 
            D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la care toate comisiile 
au fost de acord ți supusă în plen a fost votată în unanimitate de voturi emiŃăndu-se astfel hotărărea cu 
nr.10. 
            D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul 
de hotarare privind  strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada  2019-2023.D-nii 
reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la proiectul de hotarare al ordinei de 
zi la care toate comisiile au fost de acord, ți supusă în plen a fost votată în unanimitate de voturi 
emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.11. 
                                                             

  D-ul(d-na) Preşedinte de şedinŃă a anunŃat că dacă nu mai sunt probleme de discutat pe ordinea  
de zi declară lucrările şedintei Consiliului local închise. 

             Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.   

 
       
 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 
       
               Presedinte de sedinŃă,                                                                     Intocmit,Secretar   
 
                 Chirpac Gheorghe                                                                    Zainea Cristian George 

 
 
 
 
 

 


