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HOTĂRÂREA NR. 20 

Din data de 10 martie 2022 

Pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din data de  

25 octombrie 2018 privind aprobarea coeficienților care stau la baza determinării 

salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Boghiș,  

cu modificările și completările ulterioare 
 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară din data de 10 

martie 2022 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 1029 din 02.03.2022 al primarului Comunei Boghiş; 

- Raportul de specialitate nr. 1096 din 03.03.2022 al Compartimentului juridic și resurse 

umane; 

- Raportul de avizare nr. 1162 din 09.03.2022 al comisiei de specialitate;  

- prevederile art. 11 din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (1) și ale alin. (14) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din data de 25 octombrie 2018 privind aprobarea 

coeficienților care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcţionarii publici 

şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Boghiș, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 139 alin. (1)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din data de 25 octombrie 2018 

privind aprobarea coeficienților care stau la baza determinării salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Boghiș, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei 

Boghiș și Compartimentul juridic și resurse umane. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Sălaj; 

- Primarul comunei Boghiș; 

- Compartimentul juridic și resurse umane;  

- Cetăţenii comunei prin afişaj; 

- Dosarul şedinţei. 

 

       PREȘEDINTE             CONTRASEMNEAZĂ 

          DE ȘEDINȚĂ                       SECRETAR GENERAL 

            KÁSA ERIKA                             FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXA   

la Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din data de 10 martie 2022 

 

Salarizarea funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Comunei Boghiș 

 

1. Funcții publice de conducere 
 

Nr. 

Crt. 

Funcția  Nivelul studiilor Coeficient 

1 Secretarul general al unității administrativ 

teritoriale 

S 3 

 

2. Funcții publice generale de execuție 
 

Nr. 

Crt. 

Funcția, gradul profesional  Nivelul studiilor Coeficient 

 

 

 

1. 

Consilier, consilier juridic, consilier 

achiziții publice, expert, inspector  

                grad profesional superior  

S 2,40 

                grad profesional principal S 2,30 

             grad profesional asistent    S 2,05 

                grad profesional debutant S 2,00 

 

 

2. 

Referent de specialitate 

                grad profesional superior 

SSD 2,00 

                grad profesional principal SSD 1,95 

                grad profesional asistent SSD 1,85 

                grad profesional debutant SSD 1,75 

 

 

3. 

Referent  

                grad profesional superior 

M 1,65 

                grad profesional principal M 1,60 

                grad profesional asistent M 1,55 

                grad profesional debutant M 1,50 

 

Salarizarea personalului contractul din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Boghiș 

1. Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale 
 

Nr. 

Crt. 

Funcția, gradul profesional  Nivelul studiilor Coeficient 

1. Tehnician-economist, secretar su-

perior, interpret relaţii, interpret 

profesional, conductor arhitect, ins-

pector, referent, subinginer, arhivist    

                                         gradul I A                                                     

SSD 2,00 

                                             gradul I SSD 1,95 

                                           gradul II SSD 1,57 

                                            debutant SSD 1,56 

2. Portar, paznic, pompier, guard, 

bufetier, manipulant bunuri, curier 

M;G 1,55 



 

 

3. Șofer  

I  

M;G 1,55 

                                                                 

II 

M;G 1,00 

 

          Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit 

nivelului studiilor se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul Primarului 

comunei Boghiș. 
 

   PREȘEDINTE                       CONTRASEMNEAZĂ 

      DE ȘEDINȚĂ                            SECRETAR GENERAL 

              KÁSA ERIKA                             FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 
 

 


