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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA GREBĂNU 
CONSILIUL LOCAL 

 
  

HOTĂRÂRE 
 
 

pentru modificarea hotărârii consiliului local al comunei Grebănu nr.25 din 27 noiembrie 2017 
privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale  

din cadrul primăriei comunei Grebănu şi din serviciile publice din subordinea consiliului local precum şi 
modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului 

 
Consiliul local al comunei Grebănu , în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere : 

-  referatul de aprobare înregistrat sub nr. 664/23 martie 2020; 
-  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 663/23 martie 2020,  
Prevederile art. 11 alin. 1 din Legea nr. 153/2017,  

În temeiul art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1),lit.a din Ordonanța de urgență nr.27/2019 privind codul 
administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 
Art.I – Anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului local al comunei Grebănu nr.25 din 27 

noiembrie 2017 se înlocuiesc cu anexele nr.1  și nr.2 la prezenta hotărâre.  
Art.II.- Primarul comunei , în calitate de ordonator principal de credite , prin aparatul de 

specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 mai 2020. 
Art.II -  Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege primarului comunei 

Grebănu,Instituţiei-Prefectului , judeţul Buzău şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
primăriei , precum şi pe pagina de internet www.grebanu.ro 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Banu Vasile 
  
  

                                                                                                                      Contrasemnează: 
                                                                                                                        Secretar general, 

                                                                                                                      Crîngaşu Niţă 
GREBĂNU . 31 martie 2020 
Nr.13 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru,0 voturi împotrivă şi 0 abţineri din numărul total de  11 consilieri 
prezenți  şi 11 consilieri în funcţie. 
 



                                                                                                               Anexa nr.1 la H.C.L.nr.13/31 martie 2020 
Funcţii publice de conducere 
Funcția Nivelul studiilor coeficient de ierarhizare 
Secrear general comuna Grebănu S 3.96 
Șef birou S 3.58 
 
 
Notă: Salariul de bază include gradaţia la nivel maxim. 
Salariile de bază sunt calculate prin înmulțirea coeficientului de ierarhizare cu salariul minim brut pe țară garantat în 
plată.  
 
Funcţii publice de execuţie 

Nr.crt. FUNCȚIA GRAD Nivelul 
studiilor 

Coeficient 
de 

ierarhizare 

1. Auditor  superior S 2.55 

 Auditor  principal S 2.41 

 Auditor  asistent S 2.22 

2. Consilier,consilier 
juridic,expert, inspector  superior S 2.51 

   principal S 2.33 

   asistent S 2.15 

   debutant S 2.01 

3. Referent de specialitate  superior SSD 2.15 

   principal SSD 2.10 

   asistent SSD 2.01 

   debutant SSD 1.96 

4. Referent   superior M 2.09 

   principal M 1.99 

   asistent M 1.91 

   debutant M 1.84 

 
 
Notă: Salariile de bază sunt calculate prin înmulțirea coeficientului de ierarhizare cu salariul minim brut pe țară 
garantat în plată. Salariile brute se vor modifica în funcţie de nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în 
plată,stabilit în condiţiile legii.  
 

*** 
 
 
     Președinte de ședință,     Secretar general,  
 
          Banu Vasile     Crîngașu Niță 



 

 Anexa nr.2 la H.C.L.nr.13/31 martie 2020  
Funcţii contractuale de execuţie 
 

Nr.crt. Funcția Grad Nivelul 
studiilor Coeficient de ierarhizare 

1. 
Consilier,expert,inspector de 
specialitate,revizor 
contabil,arhitect,referent de 
specialitate,inspector casier 

IA S 2.33 

  I S 2.13 

  II S 2.03 

  debutant S 2.01 

2. Consilier juridic IA S 2.23 

  I S 2.17 

  II S 2.13 

  debutant S 2.01 

3. Referent,inspector,arhivar, 
referent, casier IA M 2.10 

  I M 2.01 

  II M 1.97 

  debutant M 1.84 

4. Agent agricol I M 1.58 

  II MG 1.56 

  debutant MG 1.44 

5. Administrator I M 1.54 

  II M 1.44 

6. Casier,magaziner  MG 1.55 

  debutant MG 1.45 

7. 
Portar,paznic, pompier, guard, 
bufetier, manipulant bunuri, 
curier  MG 1.34 

8. Șofer I MG 1.60 

  II MG 1.55 

9. Muncitor calificat I MG 1.55 

  II MG 1.50 

  III MG 1.45 

  IV MG 1.40 

10 Muncitor necalificat I MG 1.30 

  
II-fără 
sporuri MG 1.10 

  
 
Notă: Salariile de bază sunt calculate prin înmulțirea coeficientului de ierarhizare cu salariul minim brut pe țară 
garantat în plată. Salariile brute se vor modifica în funcţie de nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în 
plată,stabilit în condiţiile legii.  
 

*** 
 
          Președinte de ședință,                                                                             Secretar general,                      

 
       Banu Vasile     Crîngașu Niță 
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