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HOTĂRÂREA   NR.     11      / 2022 

privind stabilirea salariilor de bază în anul 2022 pentru personalul contractual din 

cadrul serviciului public cu personalitate juridică ”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public 

de alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș”, aflat în subordinea Consiliului 

Local al comunei Gălăuțaș 
 

Consiliul local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 31 ianuarie 2022; 

 
  Având în vedere: 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr.7/192/31.12.2021 şi raportul 

compartimentului de specialitate nr.7/193/31.12.2021 prin care se supune spre aprobare salariile de 
bază în anul 2022, pentru personalul contractual din cadrul serviciului public cu personalitate 
juridică ”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al 
comunei Gălăuțaș”, aflat în subordinea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 12/25.01.2021 privind înființarea 
serviciului  ”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul  Public De Alimentare Cu Apă și  de Canalizare al 
Comunei Gălăuțaș” ; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 19/ 26.02.2021 privind aprobarea 
criteriilor şi procedura de organizare şi desfăşurare a  concursului pentru ocuparea postului vacant 
de Şef Serviciu din cadrul ”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare al comunei Gălăuțaș”, aflat în  subordinea Consiliului Local Gălăuțaș;  

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 46/28.07.2021 privind darea în 
administrare a serviciului și a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Gălăuțaș, 
județul Harghita, către serviciul ” Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de alimentare cu Apă și 
de Canalizare al comunei Gălăuțaș”,serviciu public de interes local, specializat.  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.  26 /31.03.2021 privind stabilirea 
salariilor de bază în anul 2021 pentru personalul contractual din cadrul serviciului public cu 
personalitate juridică ”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de alimentare cu Apă și de 
Canalizare al comunei Gălăuțaș”, aflat în subordinea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș; 
            -Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

-Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

 art. 19  din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art. 28 alin. (1) alin (2) lit.a din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 In baza art. III alin. (2) din OUG 63/2010 pentru modificare si completarea Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri finaciare, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 Partea a VIII-a Servicii publice, art. 92, art. 155 alin. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În baza dispozițiilor art.1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin.(1) și alin (4), art. 6, art. 7, art. 10, art. 
11, art. 12,  și art. 38 alin. (3) lit. e) și ale anexei VIII, capitolul II, lit A), pct. IV, lit. a), și b)  
din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare;  
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  Art. I, alin. (1), alin. (3), alin. (5) din O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-
bugetare, prorogarea unor termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative; 

 H.G. nr. 1071/2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, 
începând cu data de 1 ianuarie 2022;  

 Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, proces verbal 
de afișare nr. 9/25/31.12.2021; 

 Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consililului Local 
Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

Avizele cu caracter consultativ  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comuei Gălăuțaș, respectiv comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-
sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, servicii şi comerţ,  nr. 9/10/2022, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, 
familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului, nr. 10/8/2022, comisia 
pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor cetăţenilor, nr.  11/11/2022; 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2 lit. a), alin. 3 lit c), alin. 14,  art. 240, art. 139, art. 196 
alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. (1) Se stabilesc începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariile de bază pentru 

personalul contractual din cadrul serviciului ”CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL 

PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, 
serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea 
Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

(2)  Salariul de bază pentru funcția contractuală de conducere prevăzută în anexa nr. 1, 
cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim. 

(3) Salariile de bază pentru funcțiile contractuale de execuție prevăzute în anexa nr. 1 sunt 
stabilite pentru gradația 0 de vechime în muncă și pentru cele 5 gradații corespunzătoare tranșelor 
de vechime în muncă, potrivit dispozițiilor de la art. 10 alin. (2)-(4) din Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 ianuarie 2022, pentru 
funcțiile din anexa nr. 1 situate sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
respectiv de la lit.b.1.), nr. crt. 3 Muncitor calificat III , gradația 0 de vechime în muncă, nr.crt.3-
Muncitor calificat IV, gradația 0 de vechime în muncă, nivelul salariului de bază se stabilește la 
2550 lei. 

Art. 2. (1) Personalul prevăzut la art. 1 beneficiază de toate celelalte drepturi salariale și 
asimilate salariilor care se cuprind în venitul salarial și se acordă direct prin aplicarea Legii-cadru 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit dispozițiilor 
acesteia, precum și prin aplicarea actelor normative subsecvente prevăzute de aceeași lege-cadru. 

(2) Salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 1 se vor stabili prin dispoziția primarului 
comunei Gălăuțaș pentru șeful serviciului și respectiv prin decizia șefului de serviciu pentru 
personalul contractual de execuție, cu respectarea prevederilor art.11 alin. (4) din Legea-cadru nr. 
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153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare.   

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 
Gălăuțaș și serviciul public de interes local ”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de 

Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș”, prin șeful de serviciu.  
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului comunei Gălăuțaș, Instituţiei Prefectului 

Judeţului Harghita, serviciului ”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de Alimentare cu Apă și 
de Canalizare al comunei Gălăuțaș”,  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

  
Gălăuțaș, la 31 ianuarie 2022      

 

  

Președinte de ședință,      Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,                Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

  ………………………                              ………………………     
      Emil TOMPEA               Monica-Camelia MORAR 
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Anexa nr. 1  la HCL nr. 11/31.01.2022 

 

LISTA 

 FUNCȚIILOR CONTRACTUALE 

din cadrul ”CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI 
DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”,  

serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea 
Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita   

 

a)Funcții contractuale de conducere:  
 

Nr. 

Crt. 

Funcția  Nivelul studiilor Venit salarial Nr. posturi 

1 Sef Serviciu S 5698* 1 
 
 Notă: Salariul de bază prevăzut  cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim. 
 
b) Funcții contractuale de execuție 

 
    b.1) Funcții contractuale de execuție pe grade și trepte profesionale 
 
Nr. 

Crt. 

Funcția contractuală de 
execuție 

Nivelul 

studiilor 

Gradul 

sau 

treapta 

Gradația 
de 

vechime 

 

Venit 

salarial 

Nr. posturi 

1 Contabil S IA 5 5180  
    4 5054  
    3 4931  
    2 4696  
    1 4472  

0 4160  
   I 5 4920  
    4 4800  
    3 4683  
    2 4460  
    1 4248  
    0 3952  
   II 5 4662  
    4 4548  
    3 4437  
    2 4226  
    1 4025  
    0 3744  
   Debutant 5 4403 ½ normă 
    4 4296  
    3 4191  
    2 3991  
    1 3801  
    0 3536  
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 2  Casier M IA 5 4273  
    4 4169  
    3 4067  
    2 3873  
    1 3689  

0 3432   
   I 5 4015  
    4 3917  
    3 3821  
    2 3639  
    1 3466  
    0 3224  
   II 5 3755  
    4 3663  
    3 3574  
    2 3404  
    1 3242  
    0 3016  
   Debutant 5 3497  
    4 3412  
    3 3329  
    2 3170  
    1 3019  
    0 2808 ½ normă    
3  Muncitor calificat M I 5 3497 2 
    4 3412  
    3 3329  
    2 3170  
    1 3019  
    0 2808  
   II 5 3238   
    4 3159  
    3 3082  
    2 2935  
    1 2795  
    0 2600  
   III 5 3108  
    4 3032  
    3 2958  
    2 2817  
    1 2683  
    0 2496 1(vacant) 
   IV 5 2979  
    4 2906  
    3 2835  
    2 2700  
    1 2571  
    0 2392 1( vacant) 
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Notă: 1. Salariile de bază aferente gradațiilor 1, 2, 3, 4 și 5 corespunzătoare tranșelor de vechime 
pentru personalul contractual din cadrul serviciului cu personalitate juridică aflat în subordinea Consiliului 
Local al comunei Gălăuțaș, se determină pornind de la nivelul salariului de bază la gradația 0,  prin aplicarea 
cotelor procentuale corespunzătoare, potrivit art. 10, alin. (4) din Legea nr. 153/2017. 

 

Gălăuțaș, la  31 ianuarie 2022  

 

  

Președinte de ședință,      Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,                Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

  ………………………                              ………………………     
      Emil TOMPEA               Monica-Camelia MORAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


