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D I S P O Z I Ţ I A 

Nr. 02 din 08.01.2018 
 

privind reluarea activității și reîncadrarea doamnei Deliu Andreea Emilia, funcționar public de 
execuție, în compartimentul taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Braniștea, județul Dâmbovița 
 
 
   Primarul comunei Braniștea, județul Dâmbovița: 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 
 
▪ Cererii inregistrată sub nr. 9606 din 20.12.2017 prin care doamna Deliu Andreea Emilia, 

funcționar public de execuție în cadrul compartimentului asistență socială, solicită reluarea activității, 
care a fost suspendată pentru concediu de creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, conform             
prevederilor art. 95 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,                
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Referatului nr. 77/05.01.2018, întocmit de catre doamna jr. Ene Ioana Raluca, având funcția 
de secretar al comunei Braniștea și responsabil cu gestionarea resurselor umane la nivelul instituției,  
prin care propune reluarea activității în compartimentul taxe și impozite din cadrul aparatului de               
specialitate al primarului comunei Braniștea, a funcționarului public de execuție Deliu Andreea Emilia; 

▪ Art. 31 alin. (1) lit. a), art. 96 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) lit. ”a”, art. 6-8, art. 7-11, art. 25, art. 27, art. 36-37, art. 38 alin. 
(2) lit. ”b”, Anexa VIII Capitolul I lit. A pct. III – b) Functii publice generale de executie nr. crt. 2 din               
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

▪ Art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 846/2017 privind stabilirea salariului de baza minim brut 
pe tara garantat in plata; 

▪ Art. VII din Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr. 82/2017 pentru modificarea şi                       
completarea unor acte normative; 

▪ Art. I si urm. din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi               
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

▪ Hotărârii Consiliului local nr. 61/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru           
personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Braniştea, judeţ Dâmboviţa; 

▪ Organigramei și ștatului de funcţii al instituției; 
▪ Art. 63 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare. 
 

în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) și al art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 
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D I S P U N E: 
 

Art. 1. (1) Începând cu data de 15.01.2018, doamna Deliu Andreea Emilia, CNP 

2900130152479, funcționar public de execuție, își va relua activitatea în compartimentului taxe si 

impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Braniștea, județul Dâmbovița, 

conform prevederilor art. 96 alin. (1) din privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

(2) În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la reluarea activităţii doamna Deliu 

Andreea Emilia își păstrează gradul profesional în care a fost încadrată anterior suspendării, salarizarea 

urmând a se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare. 

(3) În sensul alineatului anterior coroborat cu dispozițiile legale în vigoare la data emiterii 
prezentei, doamna Deliu Andreea Emilia se reîncadrează pe perioadă nedeterminată în funcţia publică 
generală de execuţie de inspector,  gradul profesional asistent, gradatie 0, coeficient 1,9, nivelul 
studiilor superior, in compartimentul taxe si impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Branistea, judet Dambovita, și i se stabilește un salariu de bază aferent funcţiei deținute în 
cuantum de 3.610 lei, pentru un program complet de lucru corespunzător duratei normale a timpului 
de lucru de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.  

(4) Determinarea salariul de bază s-a realizat prin înmulțirea coeficientului stabilit prin 
Hotărârea Consiliului local nr. 61/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit 
din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Braniştea, judeţ 
Dâmboviţa, cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin Hotărârea de Guvern 
nr. 846/2017. 

(5) Salariu de bază pentru funcţia generală de execuţie prevăzută la alin. (1) este stabilit la 
nivelul gradaţiei 0. 

(6)  Se stabileşte salariul lunar al doamnei Deliu Andreea Emilia, ca fiind în sumă de 3.610 lei, 
din care:  

-  3.610 lei - salariul de bază. 
    

Art. 2. Dispoziția se comunică Agenției Naționale a Funcționarior Publici în termen de 10 zile de 
la data emiterii prezentei dispoziții. 

Art. 3. Prezenta dispoziție se comunică doamnei Deliu Andreea Emilia în termen de 5 zile de la 
emitere. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
             Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se obligă responsabilul cu gestionarea 
resurselor umane la nivelul instituţiei și respectiv compartimentul financiar-contabilitate. 

 Art. 6. Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Dâmbovița, persoanei nominalizată la art. 
1, și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primaria-
branistea.ro.        

                                                                                    

http://www.primaria-branistea.ro/
http://www.primaria-branistea.ro/


 

 

   

___________________________________________________________________________ 
Sat Braniștea nr. 1151, județ Dâmbovița   Tel: 0245715196   Fax: 0245715031 

Email: primaria.branistea@yahoo.com 

 
Subsemnata, jr. Ene Ioana Raluca, având funcția de secretar al unității administrativ - teritoriale 

comuna Braniștea, județul Dâmbovița, analizând cererea înregistrată sub nr. 9606 din 20.12.2017 prin 
care doamna Deliu Andreea Emilia, funcționar public de execuție în cadrul compartimentului asistență 
socială, solicită reluarea activității, care a fost suspendată pentru concediu de creșterea copilului în 
vârstă de până la 2 ani, conform prevederilor art. 95 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici,  republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu 
prevederile dispozițiilor: 
 

▪ Art. 31 alin. (1) lit. a), art. 96 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unde legiuitorul a stabilit ca 
pentru activitatea desfăşurată, funcţionarii publici au dreptul la un salariu compus din: a) salariul de 
bază iar reluarea activităţii se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de 
numire în funcţia publică. 

 

▪ Art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) lit. ”a”, art. 6-8, art. 7-11, art. 25, art. 27, art. 36-37, art. 38 alin. (2) 
lit. ”b”, Anexa VIII Capitolul I lit. A pct. III – b) Functii publice generale de executie nr. crt. 2 din               
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, unde in 
principal, unde salarizarea în caz de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu se 
efectuează după cum urmează: 
(1) Personalul care s-a aflat în concediu plătit pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 

2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și personalul ale cărui raporturi de muncă 

sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, la reluarea activităţii își 

păstrează gradul sau treapta profesională în care a fost încadrat anterior suspendării, salarizarea urmând 

a se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare. 

(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), gradaţia se stabilește luând în considerare și perioadele care, 

conform legilor speciale aplicabile, constituie vechime în muncă care se are în vedere la stabilirea 

drepturilor salariale. 

 Funcție similară în instituție: Vasile Florin Cătălin avand funcţia publică generala de execuţie de 
inspector,  gradul profesional asistent, gradatie 0, coeficient 1,9, nivelul studiilor superior, in 
compartimentul taxe si impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Branistea, 
judet Dambovita, i se stabilește un salariu de bază aferent funcţiei detinute în cuantum de 3.610 lei, 
pentru un program complet de lucru corespunzător duratei normale a timpului de lucru de 8 ore pe zi 
şi de 40 de ore pe săptămână.  
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▪ Procesului verbal nr. 9547/18.12.2017 privind negocierea colectiva a salariilor brute, in 

contextul transferului CAS si CASS in totalitate la salariati unde părţile convin ca Angajatorul 

să ia toate măsurile legale ce se impun astfel încât niciun salariu net al angajaţilor Primăriei 

comunei Branistea să nu scadă începand cu data de 01.01.2018. În vederea asigurării menţinerii 

veniturilor nete ale salariaţilor, efectul transferului contribuţiilor se suportă de către Angajator, 

prin înmulţirea coeficienţilor de salarizare stabiliţi prin hotararile de consiliul adoptate deja cu 

nr. 61/31.07.2017 si respectiv nr. 67/17.08.2017  în condiţiile art. 11 din Legea nr. 153/2017. 

 
▪ Art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 846/2017 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe 

tara garantat in plata: 
Începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită 
în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 1.900 lei lunar, pentru un program 
complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră. 
 
 

▪ Art. VII din Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr. 82/2017 pentru modificarea şi                       
completarea unor acte normative; 

▪ Art. I si urm. din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi               
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

▪ Hotărârii Consiliului local nr. 61/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru           
personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Braniştea, judeţ Dâmboviţa; 

 
Anexa 1 II. Salarii de baza pentru funcții publice generale de execuție 

Nr. 
Crt. 

FUNCȚIA GRAD 
NIVELUL 

STUDIILOR 
COMPARTIMENT 

COEFI-
CIENT 

SALARIU DE 
BAZA* 

lei 

1. 
CONSILIER, 
INSPECTOR 

PRINCIPAL S FINANCIAR-CONTABILITATE 2,2 3190 

PRINCIPAL S STARE CIVILA 2 2900 

PRINCIPAL S AGRICOL 2 2900 

ASISTENT 
S 

ACHIZITII PUBLICE SI INTEGRARE EU-
ROPEANA 2 

2900 

ASISTENT 
 

S 
 

TAXE SI IMPOZITE 
 

1,9 
 

2755 
 

2 REFERENT 

SUPERIOR M ASISTENTA SOCIALA 1,7 2465 

SUPERIOR M ASISTENTA SOCIALA 1,6 2320 

SUPERIOR M ASISTENTA SOCIALA 1,6 2320 

SUPERIOR M REGISTRUL AGRICOL 1,5 2175 
*Salariile de baza pentru functiile publice generale de executie sunt stabilite pentru gradatia 0. Salariile de baza pentru gradatiile 1-5 se 
determina prin majorarea salariilor de baza pentru gradatia 0 potrivit art. 10 din Legea – cadru nr. 153/2017 

 
▪ Organigramei și ștatului de funcţii al instituției; 
▪ Art. 63 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, unde primarul numeşte, sancţionează şi dispune 
suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de 
muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi 
pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local; 
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Constat necesitatea emiterii actului administrativ de reluare a activității doamnei Deliu Andreea 
Emilia, CNP 2900130152479, începând cu data de 15.01.2018, în compartimentul taxe si impozite din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Braniștea, județul Dâmbovița, conform 
prevederilor art. 96 alin. (1) din privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

Conform art. 27 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la reluarea activităţii doamna Deliu Andreea 

Emilia își va păstra gradul profesional în care a fost încadrată anterior suspendării, salarizarea urmând 

a se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare. 

În sensul alineatului anterior coroborat cu dispozițiile legale în vigoare la data emiterii prezentei, 
doamna Deliu Andreea Emilia se va reîncadra pe perioadă nedeterminată în funcţia publică generală 
de execuţie de inspector,  gradul profesional asistent, gradatie 0, coeficient 1,9, nivelul studiilor 
superior, în compartimentul taxe si impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Braniștea, județ Dâmbovița, urmând a i se stabili un salariu de bază aferent funcţiei deținute în 
cuantum de 3.610 lei, pentru un program complet de lucru corespunzător duratei normale a timpului 
de lucru de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.  

Determinarea salariul de bază se va realiza prin înmulțirea coeficientului stabilit prin Hotărârea 
Consiliului local nr. 61/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din 
fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Braniştea, judeţ Dâmboviţa, 
cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 846/2017. 

Salariu de bază pentru funcţia generală de execuţie deținută de doamna Deliu Andreea Emilia va 
fi stabilit la nivelul gradaţiei 0. 

Salariul lunar al doamnei Deliu Andreea Emilia, va fiind în sumă de 3.610 lei, din care:  
-  3.610 lei - salariul de bază. 
 

 


