
R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA BUCOV 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 110/13.12.2018
Privind aprobarea organigramei, statului de personal, menţinerea coeficienţilor de 

ierarhizare si stabilirea salariilor începând cu 1 ianuarie 2019.

Având în vedere:
Expunerea de motive a dlui Primar Savu Ion precum şi raportul de specialitate întocmit 
de responsabil resurse umane dna Dima Elena Laura ;
Rapoartele de specialitate ale comisiilor din Cadrul Consiliului Local Bucov cu aviz 
favorabil ;
In conformitate cu :
Legea 153/2017 legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ; 
Prevederile Legii 188/1999 r2 privind statutul funcţionarilor publici , cu completările şi 
modificările ulterioare;
O.U.G. nr 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare ;
Hotărârea Consiliului Local nr 71/21.07.2017 privind stabilirea coeficienţilor de 

ierarhizare , salariile de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov, judeţul Prahova;
Hotărârea Guvernului nr 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată;
In temeiul art .36 alin 2 lit.b si art 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;

Consiliul Local Bucov, adoptă prezenta hotărâre:

Art.l. Se aprobă statul de personal pentru aparatul de specialitate al primarului 
comunei Bucov, conform anexei nr 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului conform anexei nr 
2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Se aprobă menţinerea coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în HCL nr 71/2017 şi 
se stabilesc salariile începând cu 1 ianuarie 2019 prin aplicarea acestora la salariul minim 
brut pe ţară garantat în plată conform HG nr 937/2018.
Art.4. Prezenta hotărâre se înaintează Instituţiei Prefectului Judeţul Prahova , Primarului 
comunei Bucov, Bir

Hotărârea s-a adopţi

U

Nae Florentina Cristina

Contrasemnează,

:ina Ori

f
Secretar,



R O M Â N I A
JUDEŢUL PRAHOVA Anexa la HCL 110/2018
COMUNA BUCOV 
PRIMĂRIA

Administraţie publică
Funcţii de demnitate publică alese :
Primar comună: cu 10.000 locuitori până la 20.000 coeficient 5,50 
Viceprimar comună cu 10.000 locuitori până la 20.000 coeficient 4,50 
Funcţii publice de conducere :
Cu gradul II include tranşa de vechime la nivel maxim.
Secretar comună cu 10.000 locuitori până la 20.000 coeficient 4,25 
Sef birou coeficient 4,09 
Sef oficiu coeficient 3,8 .
Se pastreaza coeficienţii stabiliţi pentru gradaţia 0 din HCL 71/20171a nivel minim 
Iar Primarul comunei poate stabili salariul in funcţie de atribuţii, competente pana la 
valorile maxime stabilite.
POLITIA LOCALĂ
Funcţia clasa Gradul Coeficient 

pentru 
gradaţia 0 
limita 
minima

Coeficient 
Pentru 
gradaţia 0 
Limita 
maxima

Poliţist
Local

I superior 2,50 3,00

principal 2,00 2,50
asistent 1,80 2
debutant 1,75 1,80

II superior 1,70 1,75
principal 1,68 1,73
asistent 1,63 1,65
debutant 1,55 1,60

III superior 1,64 1,75
principal 1,53 1,68
asistent 1,33 1,36
debutant 1,20 1,25

Auditor
Funcţia Clasa Gradul Coeficient 

pentru gradaţia 
0
limita minima

Coeficient 
pentru gradaţia 
0
limita maxima

Auditor I superior 2,92 3,00
principal 2,45 2,60
asistent 2,25 2,50
debutant 2,00 2,25
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Funcţie publica
Funcţia Clasa Gradul Coeficient 

pentru gradaţia 
0 limita 
minima

Coeficient 
Pentru gradaţia 
0 limita 
maxima

Consilier/inspector I superior 2,56 2,70
principal 2,44 2,65
asistent 2,23 2,50
debutant 2,00 2,20

Referent III superior 1,63 1,85
principal 1,53 1,60
asistemt 1,33 1,40
debutant 1,20 1,25

Inspector mediu se menţine coeficientul 2,813 întrucât îndeplineşte atribuţii de ISU,
SSM.
Poliţistul local care îndeplineşte funcţia de sef politie coeficientul este de 2,414 
Pentru consilier urbanism -conductor arhitect 3,103 
Administraţie publică
Funcţii contractuale:______________ ______________ ___________________
Funcţia studii Coeficient 

pentru gradaţia 
0 limita 
minima

Coeficient 
Pentru gradaţia 
0 limita maxima

Consilier personal 
primar
Administrator 
cămine,alte funcţii 
contractuale

Superioare 1,967 2,000

Consilieri/inspectori Superioare 2,226 2,300
Referent Medii 1,53 1,80
Maistru 1,47 1,55
Muncitor 1,15 1,25
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Muncitor buldoexcavatorist 1,856 .
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