
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                           
          PROIECT 
 

       HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente 
funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în 

aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în 
cadrul serviciilor publice de interes local ale municipiului Craiova, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2022; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.49441/2022, raportul nr.50540/2022 al 
Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.52068/2022 al Direcției Juridice, 
Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018 referitoare 
la stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale 
„Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, 
precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale municipiului Craiova, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 
nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, Legii 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.3 lit.a, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
                                               H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din 
cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes 
local ale municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare, după 
cum urmează: 

              a) se completează cu funcţia publică de conducere de director general adjunct; 
  b) se stabileşte salariul de bază lunar în cuantum de 12139 lei, pentru functia 

publică de conducere de director general adjunct. 
  

 



Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Direcția Generală de 
Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR,  AVIZAT, 
PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

    Lia-Olguța VASILESCU    Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 

 
 

  
  

  
                 

 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR.49441/07.03.2022 

  
 

 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre referitor la modificarea şi completarea anexei nr. 2 la HCL nr. 
14/2018, cu modificările şi completările ulterioare, privind stabilirea salariilor de bază 

aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de 

interes local ale Municipiului Craiova 
   
  

Având în vedere: 

-Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 14/2018 privind stabilirea 

salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale „Administratie”, utilizate in 

aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum si in cadrul serviciilor publice 

de interes local al Municipiului Craiova, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile art. 129 alin. 2 lit. a coroborat cu alin. 3 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

  
propunem promovarea proiectului de hotărâre privind: 

 

-modificarea şi completarea anexei nr. 2 la HCL nr. 14/2018, privind stabilirea salariilor de 

baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale „Administratie”, utilizate in aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes 

local al Municipiului Craiova, cu modificările și completările ulterioare dupa cum urmează: 

 

a) se completează anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 14/2018, cu modificările și completările 

ulterioare, cu functia publică de conducere de director general adjunct; 

 

b) se stabileşte salariul de bază lunar în cuantum de 12139 lei, pentru functia publică de 

conducere de director general adjunct.  

 

 

 
PRIMAR, 

LIA-OLGUȚA VASILESCU 

 

  Întocmit, 
Șef Serviciu, 

 Camelia Nicoleta Florea 



 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR.50540/09.03.2022 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

RAPORT 
privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la HCL nr. 14/2018, cu modificările şi 

completările ulterioare, privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul 
familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale 
Municipiului Craiova 

   
 
 
 
 Legea-cadru nr. 153/2017,  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare,  reglementează stabilirea unui sistem de salarizare pentru 
personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului, iar începând cu 
data intrării în vigoare, drepturile salariale sunt şi rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute în lege. 
  Potrivit prevederilor art. 11 alin. 1-4  din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din 
aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din 
subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului 
judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării 
organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor 
salariaţilor. 
  Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau 
autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. 
VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu 
respectarea prevederilor art. 25.  
 Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a 
depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a 
vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, 
corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului 
Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. 
(2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli. 

În data  de 31.01.2018 a fost emisă Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2018 privind 
stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, 
utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul 
serviciilor publice de interes local ale Municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile art. 11 
din legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 



Prin Hotărârea nr. 45/2022, a Consiliului Local al municipiului Craiova, s-a aprobat 
reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, precum şi organigrama şi statul de 
funcţii ale acestei direcţii, fiind înfiinţată funcţia publică de conducere de director general adjunct. 

 Dat fiind faptul că în anexa nr.2 la HCL nr. 14/2018, cu modificările şi completările 
ulterioare, nu  se regaseşte funcţia publică de conducere de director general adjunct, este necesară 
modificarea şi completarea acesteia cu funcţia publică sus-menţionată. 

Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 292/2011 a asistenţei 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţa nr. 57/2019, privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă nr. 130/2021 
privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova 
modificarea şi completarea anexei nr. 2 la HCL nr. 14/2018, privind stabilirea salariilor de bază 
aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes 
local ale Municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 
 a) se completează anexa nr. 2 la HCL nr. 14/2018, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu funcţia publică de conducere de director general adjunct; 

 b) se stabileşte salariul de bază lunar în cuantum de 12139 lei, pentru functia publică de 
conducere de director general adjunct.  
  

 
 
 
 

 
ŞEF SERVICIU, Întocmit, 

CAMELIA NICOLETA FLOREA 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
şi legalitatea in solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 
Semnătura: 

Cons. GEORGETA-VIORICA GLIGORIJEVIĆ 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data: 
Semnătura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 52068/ 11.03.2022 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
         Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare nr. 49441/07.03.2022, 
 -Raportul Serviciului Resurse Umane nr. 50540/09.03.2022 privind modificarea şi completarea 

Anexei 2 la HCL nr. 14/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, privind stabilirea salariilor de bază 
aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale Municipiului 
Craiova,  

 - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 14/2018 privind stabilirea salariilor de baza 
aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale „Administratie”, utilizate in aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, precum si in cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului 
Craiova; Legea 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă nr. 
130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, 

-În conformitate cu prevederile 129 alin. 2 lit. “a” şi alin. 3 lit. “c”, coroborat cu art. 196 alin 1 lit a din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,   

-Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 
 
 
                 AVIZĂM FAVORABIL 

     
 propunerea Serviciului Resurse Umane privind modificarea şi completarea Anexei 2 la HCL nr. 

14/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din 
cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 
Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale Municipiului Craiova. 

 
 
          Director Executiv,                                           Intocmit, 
          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                       
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura:  
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