
ROMÂNIA  

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA OANCEA 

PRIMĂRIA 
Nr.865 din 23.03.2022 

REFERAT DE APROBARE 

Privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local 

 nr.2 din 01 februarie 2022 

 

 Prin proiectul de hotărâre care are la bază prezentul referat de aprobare se propune 

modificarea anexei al HCL nr.2 din 01 februarie 2022 ținând cont de prevederile Legii 

nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care 

reglementează stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din 

bugetul general consolidat al statului. 

 Potrivit art.3 al.(4) din Legea nominalizată mai sus, primarul în calitatea sa de ordonator 

principal de credite, are obligația de a gestiona sistemul de salarizare, astfel încât să se încadreze 

în sumele aprobate cu destinația salarii, în bugetul propriu. 

 Diferențierea în cadrul aceluiași grad profesional s-a făcut prin raportare la gradația de 

vechime, astfel încât să fie respectate criteriile de performanță: cunoștințe, complexitatea, 

creativitatea și diversitatea activităților, judecata și impactul deciziilor, dialog social și 

comunicare. 

 Modificarea anexei se impune în urma constatării erorilor materiale efectuate în procesul 

calculelor și plăților salariale, motiv pentru care a fost inițiat proiectul de hotărâre în cauză și care 

va fi pus în aplicare după aprobarea de către autoritatea deliberativă și expus punctul de vedere de 

către organele de control, dar nu mai târziu de 01 mai 2022. 

În calitate de autoritate executivă, conform prevederilor art.136 și art.155 din OUG 

nr.57/2019 privind codul administrativ cu completările și modificările ulterioare, are atribuția de 

a propune autorității deliberative, aprobarea unui astfel de proiect de act administrativ, luând în 

considerație finanțarea numărului de posturi ocupate și încadrarea în sumele aprobate în propriul 

buget. 

Menționez că modificarea propusă prin noii coeficienți de salarizare și noile salarii de bază 

sunt stabilite conform cerințelor legale și nu implică cheltuieli financiare suplimentare față de cele 

planificate pentru anul 2022. 

Având în vedere cele prezentate, supun spre analiză și aprobare modificările anexei de la 

HCL nr.2 din 01 februarie 2022, în forma în care a fost inițiat. 

Primar, 

Victor CHIRILOAIE 

          (SEMNAT) 
 



 

ROMÂNIA  

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA OANCEA 

PRIMĂRIA 

 

RAPORT  

Privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local 

 nr.2 din 01 februarie 2022 

 

Subsemnata Zinaida Raileanu, consilier asistent în cadrul Compartimentului 

financiar-contabil impozite și taxe în aparatul de specialitate al Primarului comunei 

Oancea, județul Galați vă comunic că în urma efectuării plăților salariale stabilite în anexa 

HCL nr.2 din 01 februarie 2022, am constata erori materiale de calcul, fapt care a dus la 

stabilirea incorectă a salariilor de bază, or nu au fost respectate prevederile legii 

nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

care reglementează stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul 

bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului. 

 

    Consilier asistent 

          (SEMNAT) 

                                                         Zinaida RAILEANU 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA OANCEA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR.19 

din 18 aprilie 2022 

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local 

 nr.2 din 01 februarie 2022 

 

Initiator: Victor CHIRILOAIE, primar comuna Oancea, județul Galați;  

Numărul și data depunerii proiectului : 865/23.03.2022  

 

          Consiliul Local al Comunei Oancea, constituit în baza Ordinului Prefectului Județul 

Galați nr.463/2020, întrunit in ședință ordinară din 18.04.2022;  

 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al inițiatorului Primarul comunei Galați, 

Chiriloaie Victor nr.865/23.03.2022;  

 Raportul compartimentului financiar contabil – impozite și taxe din cadrul 

aparatului de specialitate al Primăriei comunei Oancea; 

 Avizul comisiei de specialitate nr.1 pentru activitate economica-

financiară, activități social culturale, culte, juridică și de disciplină; 

 Avizul comisiei de specialitate nr.2 amenajarea teritoriului și urbanism, 

protecția mediului și turism, ordine publică, situații de urgență și servicii publice. 

 

Potrivit prevederilor:  

- Art 129 alin (1), (2) lit b), alin (4) lit c), art.136, art 139 alin (3) lit c), art 154 alin. 

(1), art.155, art 196 alin (1) lit a) , art.197 și art. 243 alin (1) lit a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu completările și modificările aprobate,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea integrală a anexei de la HCL nr.2 din 01 februarie 2022 

privind stabilirea salariilor brute pentru funcționarii publici, personalul contractual din 

aparatul de specialitate al Primarului comunei Oancea și din serviciul public al Consiliului 

local al comunei Oancea, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și hotărârea nr.2 

din 01 februarie 2022. 

Art.2 Se aplică prevederile anexei începând cu data din 01 mai 2022.  



Art.3 Primarul, prin compartimentele de resort, vor duce la îndeplinirea prevederile 

prezentei Hotărâri. 

Art.4 Secretarul general va comunica, conform prevederilor legale, prezenta 

hotărâre Instituției Prefectului Județului Galați, Compartimentului financiar contabil, 

impozite și taxe și va aduce la cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet a 

primăriei Oancea județul Galați. 

 

Președinte ședință 

                     (SEMNAT) 

LZĂR Mărina                                                 Contrasemnez pentru legalitate 

Secretar general al comunei Oancea, 

                     (SEMNAT) 

DAUD Elena 

 

 

  

 

 

 

 

Oancea – 18.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri ce compun Consiliul local –  10   consilieri 

Total consilieri prezenți la ședință –  consilieri   

 Au votat: 10 ”pentru”, 0 ”împotriva” , 0 ”abțineri” .  

 

 

 

 

 

 

Au votat”pentru”9, Au votat ”impotriva” 0,  Abţineri 0.  

 



Anexa  
la HCL nr.19  din 18 aprilie 2022 

 

 

Salariile brute pentru funcționarii publici,  

personalul contractual din aparatul de specialitate al Primăriei comunei Oancea  

și din serviciul public al Consiliului local al comunei Oancea  

care se aplică cu 01 mai 2022 

 

Personalul care ocupă funcții publice: 

Salariul minim 2550 

Nr. 

crt 

 

Nume prenume 

funcționar 

 

Funcția 

Gradația 
(în funcție de 

vechimea in 

muncă, conform 

Legii nr.153/2017) 

Coeficient 

ierarhizare 
(În funcție de 

volumul de 

lucru efectuat 

efectiv) 

 

Salariul 

de bază 

1 DAUD Elena Secretar general  1,9 6033 

2 IAMANDI Elena Consilier superior 5 1,32 4192 

3 CHIRILOAIE 

Doinița 

Consilier principal 5 1,5 4763 

4 LAZĂR Teodora Consilier asistent 5 1,5 4763 

5 RAILEANU 

Zinaida 

Consilier asistent 2 1,9 5469 

6 MATCAȘ Diana Consilier debutant 0 1,86 4743 

7 STATI Gabriela Consilier debutant 0 1,62 4106 

 

 

 

 

 

 



Personalul contractual 

Salariul minim 2550 

Nr. 

crt 

 

 

Nume prenume 

angajat 

 

 

Funcția 

Treapta 

profesi-

onală 
(Conform statelor 

de funcții anexa 

nr.2 la HCL 

nr.55/2021) 

Coeficient 

ierarhizare 
(În funcție de 

volumul de 

lucru efectuat 

efectiv) 

 

 

Salariul 

de bază 

1 COMAN Ana-Maria Consilier I A 1,61 4016 

2 BRAT Nicoleta Consilier  I A 1,89 4820 

3 CIUBOTARIU Aurora Referent casier I 1,3 3315 

4 AVĂDANEI Ligia Agent agricol II 1,26 3213 

5 AVĂDANEI Iulian Muncitor calificat I 1,41 3596 

6 TODERAȘCU Gavrilă Muncitor calificat I 1,18 1505 

7 BĂLĂUȚĂ Cătălin Muncitor calificat I 1,22 3111 

8 BEZMAN Romulus Mecanic utilaj / 

fochist 

 1,34 3417 

9 GĂLĂȚANU Teodor Servant pompier  1,26 3213 

10 TUDORACHE 

Constantin 

Conducător 

autospecială 

 1,26 3213 

11 BUDESCU Mariana Muncitor 

necalificat 

I 1,3 1658 

12 CHIRILOAIE Larisa Muncitor 

necalificat 

I 1,3 1658 

13 DEDIU Ionica Îngrijitor   1,22 3111 

14 CORJESCU Vasilica Asistent personal  1,26 3213 

15 PALADE Elena Asistent personal  1,2 3060 

16 PANAIT Gherghina Asistent Personal  1,01 2576 

17 CIOBOTARIU Iuliana Asistent Personal  1.14 2897 
 

Notă: toți salariații din cadrul primăriei, cu excepția asistentului medical comunitar, beneficiază de o 

normă de hrană în mărime de 347 lei lunar. 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA OANCEA 

CONSILIUL LOCAL  

 
COMISIA DE SPECIALITATE NR.1 

 pentru activitate economica-financiară, activități social culturale, culte, 

 juridică și de disciplină  

 

AVIZUL 
Nr.1 din 18 aprilie 2022 pentru Proiectul de HCL nr. 7/18.04.2022  

privind modificarea anexei la HCL nr.2/01.02.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Oancea și serviciile publice din subordinea Consiliului local pentru anul 2022 

 
Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al inițiatorului Primarul comunei Galați, Chiriloaie Victor 

nr.865/23.03.2022;  

 Raportul de specialitate nr.864/23.03.2022 al compartimentului financiar contabil – 

impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Oancea; 

 Raportul compartimentului financiar contabil – impozite și taxe din cadrul aparatului 

de specialitate al Primăriei comunei Oancea;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1, 2) lit. b), alin. (4) lit.c), art.136, art.139 al.(3) lit.c) 

art.154 al.(1), art.155, art 196 alin (1) lit a) , art.197 și art. 243 alin (1) lit a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu completările și modificările aprobate,  

Comisia pentru activitate economico-financiară, activități social culturale, culte, juridică și 

de disciplină  adoptă următorul AVIZ.  

 

Art. 1 A aviza favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 7 / 18.04.2022 privind 

indexarea cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau 

care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei precum şi actualizarea limitelor amenzilor 

stabilite conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

fără amendamente. 

Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, 

secretarului general al comunei Oancea. 
 

Votat: 4”pentru”; 0 ”împotrivă”; 0 ”abținut” 

 

Președintele Comisiei                      (SEMNAT) 
 

Secretarul Comisiei                      (SEMNAT) 
 

Membrii:                                    (SEMNAT) 
 



ROMÂNIA   

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA OANCEA 

CONSILIUL LOCAL  

 
COMISIA DE SPECIALITATE NR.2 

 Amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, ordine publică, situații de 

urgență și servicii publice 

 

AVIZUL 
Nr.1 din 18 aprilie 2022 pentru Proiectul de HCL nr. 7/18.04.2022  

privind modificarea anexei la HCL nr.2/01.02.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Oancea și serviciile publice din subordinea Consiliului local pentru anul 2022 

 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al inițiatorului Primarul comunei Galați, Chiriloaie Victor 

nr.865/23.03.2022;  

 Raportul de specialitate nr.864/23.03.2022 al compartimentului financiar contabil – 

impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Oancea; 

 Raportul compartimentului financiar contabil – impozite și taxe din cadrul aparatului 

de specialitate al Primăriei comunei Oancea;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1, 2) lit. b), alin. (4) lit.c), art.136, art.139 al.(3) lit.c) 

art.154 al.(1), art.155, art 196 alin (1) lit a) , art.197 și art. 243 alin (1) lit a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu completările și modificările aprobate,  

Comisia menajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, ordine publică, 

situații de urgență și servicii publice adoptă următorul AVIZ.  

 

Art. 1 A aviza favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 7 / 18.04.2022 privind 

modificarea anexei la HCL nr.2/01.02.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Oancea și serviciile publice din subordinea Consiliului local pentru anul 2022, fără 

amendamente. 

Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, 

secretarului general al comunei Oancea. 
 

Votat: 5”pentru”; 0 ”împotrivă”; 0 ”abținut” 

 

Președintele Comisiei                      (SEMNAT) 
 

Secretarul Comisiei                      (SEMNAT) 
 

Membrii:                                    (SEMNAT) 


