
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL JEBEL

Hotărârea
Nr. 41 din 31.07.2017 

privind salarizarea personalului plătit din bugetul local al comunei Jebel

Consiliul Local al Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Jebel;
Analizând prevederile: .

a) art. 138 alin. (4) şi alin. (5) din Constituţia României, republicata,
b) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi

completările ulterioare;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; u,-
d) Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr.

153/2017; ,
e) Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata cu

modificările si completările ulterioare;
f) Hotărârii Consiliului Local nr. 23/31.03.2017 privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii ale Comunei Jebel, cu modificările şi
completările ulterioare; 

q) Hotărârii Consiliului Local nr. 15/31.03.2017 privind aprobarea bugetului 
local al comunei Jebel pe anul 2017, cu modificările şi completările
ulterioare;

h) contractului colectiv de muncă nr. 423/ 18.08.2006,

realizând consultarea prevăzută la art. 11 alin (1) din Legea-cadru privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017,

a) referatul de aprobare al primarului comunei Jebel, în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrat sub nr. 2267/24.07.2017, calitate acordată de prevederile art. 33 din 
Legea nr 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare! raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a ll-a din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având la bază prevederile art. 11 alin. (1) din Legea-cadru privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017,

în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Jebel adoptă prezenta hotărâre

Art. 1. - (1) Se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile prevăzute la art. 11 
alin. (2) din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 
153/2017 conform anexei, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.



(2) Pentru celelalte funcţii ordonatorii de credite stabilesc salariile de baza
conform prevederilor legale în vigoare. ... c a | „ r j i i p  H p  h a z ă

(3) Ordonatorul principal de credite stabileşte, prin dispoziţie, salariile de baza
centru personalul din organigrama comunei care se regăseşte in nomenclatoru 
funcţiilor prevăzut la art. 11 alin. (2) din Legea-cadru privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice nr. 153/2017, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale,
precum si în limitele din anexă specifice fiecărei funcţii. ordonatorul

(4) Salariul de bază se calculează înmulţind coeficientul stabilit de ordonatorul
principal de credite pentru fiecare funcţie şi indemnizaţia lunara a viceprimarului 
comunei la momentul stabilirii salariului de bază, exclusiv majorarile prevăzute la art 
15 si 16 alin. (2) din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fondu

PUbllC(5)r,pHmarul^comunei realizează prin dispoziţie regulamentul prevăzut în anexa 
nr. VIII cap. I lit. B. art. 1 alin. (2) din Legea-cadru privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice nr. 153/2017.

Art 2. - (1) Indemnizaţia consilierului local se stabileşte în cuantum de 3% din 
indemnizaţia lunară a primarului pentru fiecare şedinţă a consiliului local ori a 
comisiei de specialitate a acestuia la care consilierul local a participat

(2) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţiai de> la 
alin. (1) este de trei şedinţe din care cel puţin o şedinţă ordinara sau extraordinara a

“ ""''(a) Cateulul indemnizaţiei de la alin. (1) se realizează în baza listei de prezenţă 
la şedinţe centralizată de către secretarul comunei.

Art 3 - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, 
în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comune. Jebet şi 
prefectului judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publica prin afişare, precum şi 
prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primariaiebe.Lrg.
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Anexa
la Hotărârea Consiliului Local nr.41 din 31.07.2017

Grila de salarizare
a funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice în comuna Jebel

FUNCŢIONARI PUBLICI

a) FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE
Nr.
crt.

Funcţia
Nivelul

studiilor
Coeficient Total salariu 

brut

1. îsecretar al comunei S 3,40 -  3,50 4930-5075

b) FLJNCTII PUBLICE DE EXECUŢIE

Nr.
crt.

Funcţia
Nivelul
studiilor

Coeficient
Total salariu 

brut

1. Auditor grad profesional superior S 3 ,0 0 -3 ,5 0 4350-4858

Inspector grad profesional 
superior

S 2 ,5 0 -3 ,5 0 3625-4858

Inspector grad profesional 
principal

s 2 ,0 8 -2 ,8 0 3016-3625

Inspector grad profesional 
asistent

s 1 ,6 0 -1 ,9 4 2320-2813

Inspector grad profesional 
debutant

s 1 ,4 7 -1 ,6 0 2132-2320

2. Referent de specialitate superior SSD 2 ,5 0 -2 ,8 0 3625-3915

PERSONAL CONTRACTUAL

FUNCŢII DE EXECUŢIE PE GRADE SI TREPTE PROFESIONALE

Nr.
crt.

Funcţia
Nivelul

studiilor
Coeficient

Total salariu 
brut

1. Administrator IA M 2 ,1 0 -2 ,2 0 3045-3190

2. Muncitor calificat I M; G 1 ,5 5 -1 ,8 5 2248-2683

3. Muncitor intretinere si 
curăţenie

M; G 1 ,5 0 -1 ,7 5 2175-2538

4. Şofer I M; G 1 ,8 6 -2 ,2 0 2697-3190



FUNCŢII UTILIZATE IN CADRUL SERVICIILOR VOLUNTARE PENTRU 
SITUATII DE URGENTA DIN SUBORDINEA CONSILIILOR LOCALE

Nr.
crt.

Funcţia
Nivelul

studiilor
Coeficient

Total salariu 
brut

1. Şef serviciu voluntar pentru 
situatii de urgenţă IA

s 2 ,0 5 -2 ,6 0 2973-3625

NOTA: Coeficienţii care se acorda funcţiilor desfasurarii 
activitatilor specifice din cadrul Primăriei Jebel prevăzute in 
anexa pentru funcţiile de execuţie si pentru personalul 
contractual cuprind transele de vechime in munca ce se acorda 
conform celor 5 gradaţii prevăzute la art.10 alin.(4) din Legea 
153/2017 privind salarizarea unitara a personalului plătit din 
fonduri publice.


