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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind completarea și modificarea grilei de salarizare pentru funcționarii publici 

și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din 
Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcțiilor din 

subordinea Consiliului Local 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

întrunit în şedinţă ordinară, 
 

 
       Având în vedere: 
       - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.57.760/14.12.2021; 
       - raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din Direcția 
Economică, înregistrat la nr.57.761/14.12.2021; 
       - procesul - verbal al Sindicatului DANUBIUS nr.546/16.11.2021, încheiat la 
întâlnirea cu conducerea Primăriei Municipiului Giurgiu; 
       - referatul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană 
nr.2.046/10.12.2021, înregistrat cu nr.57195/10.12.2021 la Primăria Municipiului 
Giurgiu; 
       - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină; 
       - avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat; 
        - prevederile Legii nr.153/2017 Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
        - prevederile Hotărârii Guvernului nr.1.071/04.10.2021 pentru stabilirea salariului 
de bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 2022. 

 
        În temeiul art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanţa de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

       Art.1. Începând cu data de 01 ianuarie 2022 se aprobă completarea grilei de 
salarizare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.11/28.01.2021, după cum 
urmează: 
          1. Se introduc patru funcții noi respectiv: conducător șalupă, electrician, marinar, 
marinar stagiar. 
         2. Se stabilesc salariile de bază corespunzător acestor funcții. 
          3. Se stabilesc coeficienții de ierarhizare pentru funcționarii publici și personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Aparatul de specialitate 
al Primarului și Direcțiilor din subordinea Consiliului Local pentru anul 2022. 
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        Art.2. Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice cuprinzând coeficienții de 
ierarhizare și salariul de bază corespunzător cu modificările și completările stabilite la 
art.1, va avea forma prevăzută în anexă parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.4. Salariile de bază aferente fiecărei funcții, grad/treaptă profesională, se 
stabilesc prin înmulțirea coeficientului din anexe cu salariul de bază minim brut pe țară 
garantat în plată în vigoare. 
        Art.5. Salariile de bază care se acordă în raport cu vechimea în muncă se 
determină potrivit dispozițiilor art.10 din Legea-cadru nr.153/28.06.2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată cu modificările și 
completările ulterioare. 
        Art.6. Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din Primăria 
Municipiului Giurgiu și Direcțiilor subordonate Consiliului Local se asigură de fiecare 
ordonator de credite, în condițiile legii. 
        Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului privind legalitatea, Primarului municipiului Giurgiu, 
Compartimentului Resurse - Umane din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Giurgiu și Direcțiilor din subordinea Consiliului Local, în vederea ducerii la 
îndeplinire. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
            Sîrbu Adelina - Veronica                                             Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 22 decembrie 2021       
Nr. 491    

Adoptată cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi împotrivă şi _____ abţineri, 
din totalul de ____ consilieri prezenţi 
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