
 

 

Comuna Sălacea 
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EMITENT PRIMAR 
 CIF 4784300 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 73 
din 26.07.2021 

Privind stabilirea salariului de bază al doamnei SZEGECS Mignon - Imola,  
prin trecerea la gradația 2, corespunzătoare tranșei de vechime în muncă,  

începând cu drepturile lunii august 2021 
  
 Primarul comunei Sălacea, județul Bihor, 

Analizând referatul nr. 3114 din 26.07.2021 privind propunerea de stabilire a salariului de 
bază al doamnei SZEGECS Mignon - Imola, prin trecerea la gradația 2, corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă, începând cu drepturile lunii august 2021; 

 

Având în vedere prevederile Legii – cadru  nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare astfel:  

- art.11 din CAPITOLUL II – Salarizarea - SECŢIUNEA 1 - Sistemul de stabilire a 
salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare şi 
indemnizaţiilor lunare în sectorul bugetar și 

- art. 10  Salariile de bază şi gradaţiile, potrivit căruia: 
   ”(1) Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii. 
    (2) Fiecărei funcţii, fiecărui grad îi corespund 5 gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în 
muncă, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică şi funcţiilor de conducere pentru care gradaţia 
este inclusă în indemnizaţia lunară/salariul de bază prevăzut pentru aceste funcţii în anexele nr. I-
IX, precum şi a personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din 
sistemul administraţiei penitenciare. 
    (3) Salariile de bază prevăzute în anexele nr. I-VIII pentru funcţiile de execuţie sunt la gradaţia 0. 
    (4) Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi cotele 
procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii 
condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele: 
    a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în 
anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază; 
    b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu 
cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 
    c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu 
cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 
    d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu 
cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază; 
    e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota 
procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.”; 
 

În baza prevederilor art. 1 alin. (4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 
potrivit căreia, prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu 
modificările şi completările ulterioare, în anul 2021, valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la 
nivelul din anul 2020; 

 

Ținând cont de nominalizarea, începând cu 01 septembrie 2020, a doamnei SZEGECS 
Mignon - Imola, numită în funcția publică de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional 
asistent în cadrul Primăriei comunei Sălacea, în calitate de persoană care face parte din echipa de 
proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile “ Achiziție utilaje pentru întreținerea spațiilor 
verzi” și ”Vin la cultură”; 
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Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 23.12.2020 pentru aprobarea 
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Primăriei Comunei Sălacea, potrivit art.11 din CAPITOLUL II – Salarizarea - 
SECŢIUNEA 1 - Sistemul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, 
indemnizaţiilor de încadrare şi indemnizaţiilor lunare în sectorul bugetar din Legea – cadru  
nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare; 
 

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. e) și art. 196, alin.(1) lit.b)  
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
 

D I S P U N E : 
 

Art.1. Majorarea, începând cu drepturile lunii august 2021, pentru doamna SZEGECS 
Mignon - Imola, ce ocupă funcţia publică de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional 
asistent în cadrul Compartimentului Financiar Contabil, a salariului de bază avut, cu cota 
procentuală de 5%, potrivit art. 10 alin. (4) lit. ”b” din Legea-cadru  nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, prin 
trecerea la gradația 2, corespunzătoare tranșei de vechime în muncă. 

 

Art.2. Veniturile salariale de care beneficiază salariata sunt formate din salariu de bază în 
cuantum de 4.783 lei (salariul de bază pentru gradația 0 este de 4.237 lei, majorat cu 546 lei aferent 
tranșei de vechime în muncă – gradația 2), care se majorează cu până la 50%, în funcţie de timpul 
efectiv lucrat lunar pentru activităţile proiectului (conform pontajului) şi prevăzute corespunzător 
în fişa postului, la care se adaugă indemnizația de hrană în sumă de 347 lei, menţinută la nivelul din 
anul 2020, acordată proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, conform prevederilor 
art. 11 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu  prevederile 
art. 1 alin. (4) din OUG nr. 226/2020. 

 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează Compartimentul 

Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Sălacea. 
 
Art.4. Prezenta dispozitie poate fi atacată în condiţiile prevăzute de Legea 554/2004 a 

contenciosului administrativ, la instanţa competentă în materie. 
 

Art.5. Prezenta dispozitie se comunică doamnei SZEGECS Mignon - Imola, dosar 
personal, Primarului comunei Sălacea, Compartimentul Financiar Contabil, Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor. 
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