
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
       T I R E A M 
 
 

H O T Ă R Â R E A Nr. 25/2018 
privind modificarea unei funcţii contractuale  din Statul de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Tiream şi stabilirea coeficientului de salarizare aferent 
acesteia 

 
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14 mai 2018;  
           Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre,raportul de specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul  favorabil al 
comisiilor  de specialitate  nr.1 , nr.2 şi nr.3 din cadrul Consiliului local al comunei Tiream; 

Ţinând  seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                                                                              
 În  conformitate  cu  prevederile art. 40, alin.(1) lit.a) din Legea nr.53/2003 Codul Munci, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare: ” Angajatorul  are, în principal, următoarele 
drepturi:  a)să stabilească organizarea si funcţionarea unităţi; 
 Ţinând seama de prevederile Legii – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publici cu modificările şi completările ulterioare aduse de O.U.G. nr. 91/2017,  

      -  art. VII ale O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      -  art. 5, art.7, din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene Prevederile O.U.G. nr.79/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

  În temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit. a), alin. (3), lit b) şi art 45 alin. (2),lit.a) din 
Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată privind administraţia publică locală, 

     H O T Ă R Ă Ş T E: 
                                                               
 ART.1. - Se aprobă transformarea  funcţiei contractuale  din cadrul cabinetului primarului  
comunei Tiream  din Consilier personal, studii medii în Consilier personal, studii superioare ,din 
Statul de funcţii  al aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream. 
 ART.2. - (1) Se stabileşte coeficientul de salarizare  pentru funcţia de consilier personal 
al primarului  comunei Tiream, studii superioare ,la nivelul de 2,40. 
(2)Salariul de bază aferente gradaţiei 0 pentru funcţia de consilier al primarului comunei Tiream 
, se determină prin înmulţirea coeficientului de 2,40 , cu salariul de bază minim brut pe ţară , 
garantat în plată, în vigoare.  

           ART.3. - Poziţia nr. 4 din Statul de funcţii al  aparatul de specialitate al primarului 
comunei Tiream, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului local  Tiream nr. nr.31 din 
26.08.2013 , cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. 
 ART.4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.06. 2018.  
 ART.5 .-  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Tiream 
şi secretarul comunei Tiream, judeţul  Satu Mare. 
          ART.6.- Prezenta se comunică, prin grija secretarului comunei Tiream , primarului 
comunei Tiream, Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare,  compartimentului de specialitate din 
cadrul Primăriei comunei Tiream ,se publică  pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin 
afişare la avizierul Primăriei 

Tiream, la 14 mai   2018  
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         Contrasemnează, 
        Consilier local : Magdas Elisabeta                          Secretar:jr. Maria Grigoraş 
 

   
 
 



 
 
 

 
Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2),lit.a) din 

Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
Total consilieri în funcţie              11 
Nr. total consilierilor prezenţi       10 
Nr. total al consilierilor absenţi      1 
Nr. total al consilierilor care au participat la dezbateri şi la vot   10 
Voturi “pentru”                             10 
Voturi “împotrivă”                         nu sunt 
Abţineri                                        una 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Red.Tehn.G.M. 
5.Exemplare originale 
 

 



R O M Â N I A 
COMUNA TIREAM                                                                                                                
JUDEŢUL SATU MARE 

    - P R I M A R -  
Nr.711 din 27.03..2018 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind modificarea unei funcţii contractuale  din Statul de funcţii al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Tiream şi stabilirea coeficientului de salarizare aferent acesteia 
                                                                 
         Având în vedere referatul nr.635 din 23.03.2018 întocmit de către secretarul comunei  
Tiream , prin care  propune  transformarea unei  funcţiei contractuale  din cadrul cabinetului 
primarului , respectiv transformarea funcţiei de consilier personal al primarului, studii medii în 
consilier personal al primarului , studii superioare , începând cu data de 01.06.2018, având în 
vedere faptul această funcţie  este vacantă din anul 2016, 

Ţinând  seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                                                                              
 În  conformitate  cu  prevederile art. 40, alin.(1) lit.a) din Legea nr.53/2003 Codul Munci, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare: ” Angajatorul  are, în principal, următoarele 
drepturi:  a)să stabilească organizarea si funcţionarea unităţi; 
 Ţinând seama de prevederile Legii – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publici cu modificările şi completările ulterioare aduse de O.U.G. nr. 91/2017,  

      -  art. VII ale O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      -  art. 5, art.7, din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene Prevederile O.U.G. nr.79/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

  În temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit. a), alin. (3), lit b) şi art 45 alin. (2),lit.a) din 
Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată privind administraţia publică locală, 

     H O T Ă R Ă Ş T E: 
                                                               
 ART.1. - Se aprobă transformarea  funcţiei contractuale  din cadrul cabinetului primarului  
comunei Tiream  din Consilier personal, studii medii în Consilier personal, studii superioare ,din 
Statul de funcţii  al aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream. 
 ART.2. - (1) Se stabileşte coeficientul de salarizare  pentru funcţia de consilier personal 
al primarului  comunei Tiream, studii superioare ,la nivelul de 2,40. 
(2)Salariul de bază aferente gradaţiei 0 pentru funcţia de consilier al primarului comunei Tiream 
, se determină prin înmulţirea coeficientului de 2,40 , cu salariul de bază minim brut pe ţară , 
garantat în plată, în vigoare.  

           ART.3. - Poziţia nr. 4 din Statul de funcţii al  aparatul de specialitate al primarului 
comunei Tiream, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului local  Tiream nr. nr.31 din 
26.08.2013 , cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. 
 ART.4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.06. 2018.  
 ART.5 .-  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Tiream 
şi secretarul comunei Tiream, judeţul  Satu Mare. 
          ART.6.-  Prezenta se comunică, prin grija secretarului comunei Tiream , primarului 
comunei Tiream, Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare,  compartimentului de specialitate din 
cadrul Primăriei comunei Tiream ,se publică  pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin 
afişare la avizierul Primăriei  

                                      Tiream, la  27 martie 2018 
 
                                                   INIŢIATOR PROIECT 
                                                          PRIMAR, 
                                                      dl.Tar   Nicolae  
 
 

Red./Tehn./G.M. 
2 Ex.  



R O M Â N I A    
JUDEŢUL SATU MARE                                                                                                        
COMUNA TIREAM      
Cabinet secretar 
Nr. 635 din 23.03.2018 
 
 

 

                                     REFERAT   DE SPECIALITATE  
privind modificarea unei funcţii contractuale  din Statul de funcţii al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Tiream şi stabilirea coeficientului de salarizare aferent acesteia 
 
 

           Secretarul comunei Tiream, jr. Grigoraş Maria , în temeiul prevederilor art. 44 alin.(1) 
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, formulez prezentul  raport 
referitor la  iniţierea unui proiect de hotărâre privind modificarea unei funcţii contractuale  din 
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream şi stabilirea 
coeficientului de salarizare aferent acesteia. 
           1. Începând cu data de 05.05.2016 , funcţia de consilier personal al  primarului comunei 
Tiream  este vacantă, prin  încetarea  contractului individual de  muncă al d-lui Tar Nicolae , 
prin acordul părţilor  în baza art.55,lit.b)  din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii . 
            2. Având în vedere faptul că  la data înfiinţării şi aprobării  în anul 2010,  funcţia  de 
Consilier personal al primarului comunei Tiream  s-a înfiinţat  ca funcţie contractuală  de nivelul 
studiilor  medii , iar în prezent  volumul de muncă este mai mare şi mai diversificat, motiv 
pentru care se impune transformarea funcţiei  în funcţie contractuală de nivelul studiilor 
superioare, în vederea ocupări acesteia în conformitate cu prevederile art.66  din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 3. Atribuţiile şi responsabilităţile  funcţiei sunt  cuprinse în Regulamentul de Organizare 
şi Funcţionare al Primăriei comunei Tiream, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  al 
comunei Tiream nr.35  din  29 septembrie 2014, 
 4.Complexitatea atribuţiilor şi responsabilităţile funcţiei  au crescut  odată cu  necesitatea 
implementării  normelor şi reglementărilor legislative referitoare la  administraţia publică 
centrală/teritorială şi locală . 
 Având în vedere faptul că pentru funcţia de consilier personal al primarului de nivelul 
studiilor superioare nu a fost stabilit salariul de bază  prin HCL:nr.54 din 22.12.2017 , propun 
stabilirea coeficientului de salarizare de 2,40   pentru această funcţie . 
     Prin  HCL. Nr. 31/26.08.2013 , au fost aprobate un număr de 27 de posturi  din care un 
număr de 11 funcţii sunt  ocupate şi un număr 16 funcţii sunt vacante. Având în vedere faptul 
că  gradul de ocupare a funcţiilor din Statul de Funcţii al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Tiream   este sub 50%, activitatea  din cadrul instituţiei nu se poate desfăşura în 
condiţii  optime de  calitate, motiv pentru care se impune  ocuparea de urgenţă a   fiecărei 
funcţiei  vacante sau care  vor fi vacante pe parcursul anului  în curs. 
 În vederea ocupării acestei  funcţiei  în condiţiile art.66 din Legea nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare , propun :                                                                                                                                           
 a) transformarea  funcţiei contractuale de Consilier personal al primarului din cadrul  
Cabinetului primarului comunei Tiream, din  funcţie contractuală de nivelul studiilor mediii în 
funcţie contractuală de nivelul studiilor superioare , începând cu data de 01.06.2018 ;                                                                                                                                       
 Pentru aceste considerente propun modificare  funcţiei contractuale din Statul de Funcţii  
al aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream . 
          Cu respect , 

Tiream, la 23 martie 2018 
 

    Secretarul comunei, 
jr.Maria Grigoraş 

 
Red.G.M 
Tehn. G.M. 
2 Ex. 



 
 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
    - P R I M A R - 

 
 

 
 

EXPUNEREA  DE  MOTIVE 
privind modificarea unei funcţii contractuale  din Statul de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Tiream şi stabilirea coeficientului de salarizare aferent 
acesteia 

 
        În conformitate cu prevederile art.63, alin.(1) lit.d) şi ale alin.(5) lit.e) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,” Primarul  numeşte, sancţionează si 
dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a 
raporturilor de munca, in condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, 
precum si pentru conducătorii instituţiilor si serviciilor publice de interes local “. 
            Având în vedere referatul  nr.635 din 23.03.2018, întocmit de către  secretarul comunei  
Tiream , prin care  se propune transformarea, începând cu data de 01.06.2018, a funcţiei de 
consilier personal al primarului  de nivelul studiilor medii în funcţie de Consilier al primarului de 
nivelul studiilor superioare şi stabilirea  coeficientului de salarizare  aferent acesteia. 

În  conformitate  cu  prevederile art. 40, alin.(1) lit.a) din Legea nr.53/2003 Codul Munci, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare: ” Angajatorul  are, în principal, următoarele 
drepturi:  a)să stabilească organizarea si funcţionarea unităţi; 
 Ţinând seama de prevederile Legii – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publici cu modificările şi completările ulterioare aduse de O.U.G. nr. 91/2017,  

      -  art. VII ale O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      -  art. 5, art.7, din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene Prevederile O.U.G. nr.79/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

 Având în vedere faptul că pentru funcţia de consilier personal al primarului de nivelul 
studiilor superioare nu a fost stabilit salariul de bază  prin HCL.al comunei Tiream Nr.54 din 
22.12.2017 , propun stabilirea coeficientului de salarizare de 2,40   pentru această funcţie . 
 În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele ale 
art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

                                                          INIŢIEZ: 
 

privind modificarea unei funcţii contractuale  din Statul de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Tiream şi stabilirea coeficientului de salarizare aferent 

acesteia 
 

Tiream,la  27 martie 2018 
 
 

INIŢIATOR: 
P R I M A R , 

dl.Tar Nicolae  
 
 
 

RED.T.N.. 
TEH. G.M.  
Ex.: 2. 


