
ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 
CO M U NA RADOVAN 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.22/28.04.2021 

privind actualizarea coeficientilor de salarizare pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Radovan 

Consiliul Local al com.Radovan, întrunit în şedinţă extraordinară 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.567 /12.03.2021 al Primarului prin care se propune actualizarea 
coeficientilor de salarizare; 

- Raportul de specialitate înregistrat cu nr.568/12.03.2021, prin care se propune actualizarea 
coeficientilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Radovan, 
- prevederile art.11,alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017,prinind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, 
- HG nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. 
ln temeiul art.139,alin.1 si art.196,alin.1,lit.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

CONSILIUL LOCAL RADOVAN adoptă prezenta HOTARARE: 

Art.1. Se aproba actualizarea coeficienţilor de salarizare pentru functionarii publici si 
personalul contractual din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Radovan, conform 
Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Drepturile salariale ale personalului aparatului de specialitate al primarului 
comunei Radovan se stabilesc prin Dispoziţie a primarului comunei Radovan, potrivit art.1 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. lncepand cu 1 mai indemnizatia lunara a consilierilor locali va fi in cuantum de 
10% din indemnizatia lunara a primarului. 

Art.4. Compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu,prin intermediu secretarului 
general al UAT, în termenul prevăzut de lege:lnstituţiei Prefectului Judeţului Dolj;Primarului 
comunei Radovan; Comp. Financiar-contabil. 
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Contrasemnează 

Secretar General 
Giubegeanu Emilia 
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Adopta în şedinţ~~ · · ară cu un număr de 8 voturi pentru din totalul d 



Primăria comunei RADO V AN, jud. DOLJ - ANEXA LA H.C.L. nr. 22/2021 

Salariu Coefi-
a) funcţii publice de conducere de bază cient 

SECRETAR GENERAL U.A.T 5635 2,45 

b) funcţii publice de execuţie Gradaţia 5 Gradaţia 4 Gradaţia 3 Gradaţia 2 Gradaţia 1 Gradaţia O 
Salariu Coefi- Salariu Coefi- Salariu Coefi- Salariu Coefi- Salariu Coefi- Salariu Coefi-
de bază cient de bază cient de bază cient de bază cient de bază cient de bază cient 

Consilier, Consilier juridic, Expert, 
Inspector superior 5635 2,45 
Consilier, Consilier juridic, Expert, 
Inspector principal 4784 2,08 
Consilier, Consilier 
juridic, Expert, Inspector asistent 4784 2,08 3519 1,53 
Consilier, Consilier juridic, Expert, 
Inspector debutant 3473 1,51 
Referent superior 4025 1,75 
Referent debutant 3795 1,65 3473 1,51 
ŞefSVSU (M,G) 3588 1,56 

c) funcţii contractuale Gradaţia 5 Gradaţia 4 Gradaţia 3 Gradaţia 2 Gradaţia 1 Gradaţia O 

Consilier personal 

Portar, paznic, pompier, guard (M,G) 

Sofer (M,G) -li 

Muncitor necalificat (M,G) -li 

Expert romi./ ----~ - ·--
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Salariu Coefi- Salariu Coefi-
de bază cient de bază cient 

3795 1,65 

2300 1 

3473 1,51 

2153 1,49 2101 1,45 

Salariu Coefi-
de bază cient 

3220 1,40 

Salariu Coefi- Salariu 
de bază cient de bază 

2990 1,30 2700 

Contrasemnează 

Secretar General 
Giubegeanu Emilia 

Coefi- Salariu Coefi-
cient de bază cient 

1,20 2645 1,15 

2645 1,15 
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