
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţiile de demnitate publică, funcţiile publice 
locale stabilite şi avizate potrivit legii, precum şi pentru personalul contractual din cadrul 
Aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava pe 
compartimente funcţionale şi a indemnizaţiilor consilierilor locali, începând cu 1 ianuarie

2019

Consiliul Local al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de 19.12.2018,

Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de domnul Ioan MORARU, primar al Comunei Doma-Arini, 

Judeţul Suceava, înregistrată sub nr.251 din 11.12.2018;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din 

cadrul Aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava, înregistrat sub 
nr.257 din 19.12.2018.

- Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, amenajarea teritoriului şi urbanism, servicii şi comerţ, înregistrat sub nr.262 din 
19.12.2018;

în baza prevederilor:
-Hotărârea Consiliului Local nr.65/2017 pentru aprobarea salariilor de bază pentru Aparatul 

de specialitate al Primarului Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava şi a indemnizaţiilor consilierilor 
locali.

-art. 1 alin. (1) şi (2) şi art.2. din Hotărârea Guvernului nr.937/2018 pentru stabilirea salariului 
de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

- art. 6, art. 9, art. 11, art. 12, art. 36 alin. (2), art. 38 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice;

- art. 20 alin. (1) lit. „h” şi „i” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare.

- art. 164 alin. (1), şi ( l2) din 53/2003 privind codul muncii;
- OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 

şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 120 alin. (1) din Constituţia României, republicată;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt 

ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 
cu modificările şi completările ulterioare,



în baza prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „c” şi art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. „b” din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l - (1) Se aprobă, începând cu 01 ianuarie 2019. salariile de bază pentru funcţiile de 
demnitate publică, funcţiile publice locale stabilite şi avizate potrivit legii, precum şi pentru personalul 
contractual din cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Doma-Arini, judeţul 
Suceava pe compartimente funcţionale, conform anexei la prezenta hotărâre.

(2) Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - începând cu luna ianuarie 2019 indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază 

consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de 5% din indemnizaţia lunară 
a primarului, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3 -  în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul comunei 
Doma-Arini şi Aparatul de specialitate din subordinea acestuia.

Art. 4 -  Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei hotărâri 
atrage de partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară, 
contravenţională sau penală, după caz.

Art. 5 -  Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, prin grija secretarului: 
Instituţiei Prefectului -Judeţul Suceava, Primarului Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava şi se va 
aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin publicare pe pagina de internet la adresa www.domaarinisv.ro

'COMUNA DGRNA ARIN!
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Salariile de bază pentru personalul Primăriei comunei Dorna-Arini, jud. Suceava

Nr. crt. Funcţia Numele şi prenumele Aexa

Poziţia din 
anexa la 

legea 
153/2017

Coeficient
erarhizare

Valoarea
de

referinţa

Salariu de 
bază

DEMNITARI
1 Primar IX C/15 4,5 2080 9360
2 Viceprimar IX C/27 3,5 2080 7280

FUNCŢII PUBLICE

1 Secretar
comună

Anexa VIII 
Cap.l A III a

1 3,5 2080 7280

2 Şef birou Anexa VIII 
Cap.l A III a

8 3,49 2080 7259

3
Inspector 
asistent 5

Anexa VIII 
Cap.l A III b

2 2,38 2080 4950

4 Inspector 
debutant 0

Anexa VIII 
Cap.l A III b

2 1,9 2080 3952

5 Referent 
superior 5

Anexa VIII 
Cap.l A III b

4 1,99 2080 4139

6
Referent 
superior 5

Anexa VIII 
Cap.l A III b

4 1,99 2080 4139

7 Auditor
principal 2,43 2080 5054

8 referent
debutant 1,60 2080 3328

9 referent
principal 1 1,75 2080 3640

FUNCŢII CONTRACTUAI

1
Consilier,
debutant

1 Anexa VIII 
, Cap.II, IV b

2 1,9 2080 3952

2
Subinginer
IA

- Anexa VIII 
Cap.II, IV b

4 2,05 2080 4264

3 Referent
IA

Anexa VIII 
Cap.II, IV b

5 1,97 2080 4098

4 Casier,
debutant

Anexa VIII 
Cap.II, IV b

11 1,45 2080 3016

5
Muncitor 
calificat 1

Anexa VIII 
Cap.II, IV b 18 1,49 2080 3099

6
Muncitor 
calificat 2

i Anexa VIII 
Cap.II, IV b

18 1,4 2080 2912

7 Referent
debutant

> Anexa VIII 
Cap.II, IV b

5 1,5 2080 3120

8
Inspector de
specialitate
debtant

F
Anexa VIII 
Cap.II, IV b

2 1,9 2080 3952

9 referent
IA P

Anexa VIII 
Cap.II, IV b

5 1,97 2080 4098

10 Casier, 1 P
Anexa VIII 
Cap.II, IV b

11 1,5 208(1
3i i



Anexa VIII 
Cap.II, IV b

17 1,5 2080 3120

99132,4



Salariile de bază pentru personalul Primăriei comunei Dorna-Arini, 
jud. Suceava din cadrul SPAS (asistent comunitar, asistenţi personali)

Nr. crt Funcţia Mumele şi prenumel<

Salariu brut la 
31.12.2017/ 

cuantum 
indemnizaţie 

-lei-

Salariul 
de bază 
la care 

are dreptul 
-lei-

Cuantu
m

îndemni
zaţie
-lei-

FUNCŢII CONTRACTUALE

2
Asistenţi 
persoane cu 
handicap grav,

1900 2080

3
Indemnizaţie 
persoane cu 

handicap grav
1162 1263


