
           

DISPOZIŢIA nr. 147 

din  16 decembrie 2021 

 

Privind acordarea gradației 1, corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, domnului Toma Dragoș, 

încadrat pe funcția publică de Consilier Juridic, în Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Șincai 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

Văzând Raportul de specialitate întocmit de către Referentul din cadrul Compartimentului Financiar, 

Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice, domnul Onac Dan - Cristian nr. 3481/16.12.2021 prin care se 

propune acordarea gradației 1, corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, domnului Toma Dragoș, încadrat 

pe funcția publică de Consilier Juridic, în Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Șincai. 

Luând act de solicitarea domnului Toma Dragoș înregistrată sub nr. 3383/09.12.2021 privind recalcularea 

gradației aferente vechimii în muncă, conform dispozițiilor Legii nr. 153/2017 CADRU privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, a adeverinței de vechime în muncă emisă de Parlamentul României, 

Camera Deputaților, Direcția Generală Resurse Umane și Salarizare nr. 11582/23.11.2020 

Având în vedere prevederile  

 - art. 10 alin. (4) lit. a), ale art. 25 alin. (1) din Legea 153/2017 cadru privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Dispoziției nr. 62 prvind numirea d-lui Toma Dragoș în funcția publică de execuție de Consilier Juridic; 

 - H.C.L nr. 39 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai, instituțiilor înființate în subordinea, coordonarea 

sau sub autoritatea Consiliului local Șincai; 

În temeiul  art. 155 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (5) lit. e)   și art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 

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

 

DISPUN: 

 Art. 1 – (1)  Se aprobă, începând cu data de 01.12.2021, acordarea gradației 1 corespunzătoare tranșei 
de vechime în muncă, domnului Toma Dragoș, având funcția de Consilier Juridic, în Compartimentul Juridic din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai, județul Mureș.  
 (2) Începând cu data de 01.12.2021, domnul  Toma Dragoș, beneficiază de o majorare salarială de 7,5 
% față de salariul avut anterior, corespunzător gradației 1 (tranșă vechime), respectiv de un salariu de bază 
brut, lunar, în cuantum de 4295, corespunzător coeficientului de ierarhizare 1,7.  
             Art. 2. Personalul abilitat din cadrul Compartimentului Financiar, Contabil, Resurse Umane și Achiziții 
Publice va duce la îndeplinire dispozițiile prezentei.  
             Art.3. Prezenta dispoziție poate fi atacată în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 153/2017 
CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  
  Art.4. - Prezenta dispoziţie va fi transmisă prin intermediul secretarului general al U.A.T. – ului, în 

termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Mureș, persoanei nominalizate la art. 1, Compartimentului 

Financiar, Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și 

prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primariasincai.ro.  

      PRIMAR                                                                                    p. SECRETAR GENERAL U.A.T 
   VASILE POP                                                                                      ONAC DAN - CRISTIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 3481  din data de 16.12.2021  

Privind acordarea gradației 1, corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, domnului Toma Dragoș, 

încadrat pe funcția publică de Consilier Juridic, în Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Șincai 

Având în vedere prevederile: 

- art. 10 alin. (4) lit. a), ale art. 25 alin. (1) din Legea 153/2017 cadru privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Dispoziției nr. 62 prvind numirea d-lui Toma Dragoș în funcția publică de execuție de Consilier Juridic; 

 - H.C.L nr. 39 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai, instituțiilor înființate în subordinea, coordonarea 

sau sub autoritatea Consiliului local Șincai; 

 

„Art. 10: Salariile de bază şi gradaţiile  

(1) Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii. 

(2) Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, corespunzătoare tranşelor 

de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică şi funcţiilor de conducere pentru care gradaţia 

este inclusă în indemnizaţia lunară/salariul de bază prevăzut pentru aceste funcţii în anexele nr. I-IX, precum şi a 

personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 

(3) Salariile de bază prevăzute în anexele nr. I-VIII pentru funcţiile de execuţie sunt la gradaţia 0. 

(4) Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi cotele procentuale 

corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi 

incluse în acesta, sunt următoarele: 

a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în anexele 

la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază; 

b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota 

procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota 

procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota 

procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază; 

e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală 

de 2,5%, rezultând noul salariu de bază. 

(5) Gradaţia obţinută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit 

condiţiile de acordare. 

(6) Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a 

majorărilor prevăzute la alin. (4), corespunzător gradaţiei deţinute. 

(7) Pentru acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, angajatorul va lua în 

considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.” 

Luând act de solicitarea domnului Toma Dragoș înregistrată sub nr. 3383/09.12.2021 privind recalcularea 

gradației aferente vechimii în muncă, conform dispozițiilor Legii nr. 153/2017 CADRU privind salarizarea 
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personalului plătit din fonduri publice, a adeverinței de vechime în muncă emisă de Parlamentul României, 

Camera Deputaților, Direcția Generală Resurse Umane și Salarizare nr. 11582/23.11.2020 

Având în vedere expunerea de mai sus, se constată necesitatea schimbării gradației domnului Toma 

Dragoș, prin încadrarea la o gradație superioară (gradația 1) aferente vechimei în muncă. Față de cele menționate 

mai sus, propune Primarului comunei Șincai, emiterea unei Dispoziții privind acordarea gradației 1, 

corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, domnului Toma Dragoș, încadrat pe funcția publică de Consilier 

Juridic, în Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai.  

 

COMPARTIMENT FINANCIAR, CONTABIL,  

RESURSE UMANE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

 

Referent 

ONAC DAN - CRISTIAN 

  


