
 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr.658/14.12.2021 

pentru modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 250/25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază și 
a coeficienților pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul familiei 

ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale 
Sector 6 al municipiului București 

 
 
   

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 

     - Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Resurse Umane și 
Managementul Carierei și de Direcția Economică, înregistrat cu nr.............., din aparatul 
de specialitate al Primarului Sectorului 6 al municipiul București;  

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. ...... şi nr. ...... ale Consiliului Local al 
Sectorului 6; 
 În conformitate cu prevederile: 

- art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a) și art. 390 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 6, art. 8 alin. (1), art. 11 alin. (1) - (4) şi art. 12 alin. (1), Anexa nr. VIII, 
Capitolul I, litera ”A”, punctul III, lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată; 

-H.C.L. al Sectorului 6 nr. 250/25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază și a 
coeficienților pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul familiei 
ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale 
Sector 6 al municipiului Bucureşti; 

În temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (4), art. 196 
alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6   

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. I. Se modifică punctele 1 și 2 din Anexa nr. 1 - lit. A) Funcții publice de 
conducere la  H.C.L. al Sectorului 6 nr. 250/25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază 
și a coeficienților pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul familiei 
ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale 
Sector 6 al municipiului Bucureşti, conform Anexei, care face parte integrantă la prezenta 
hotărâre.  

Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. al Sectorului 6 nr. 250/25.11.2021 rămân 
neschimbate. 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 



 

Art. III. (1) Primarul Sectorului 6, Serviciul Resurse Umane și Managementul 
Carierei şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunostința publică se vor face, conform 
competențelor, prin grija Secretarului general al Sectorului 6.  
 Art. IV. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în 
termenul prevăzut de lege.   
                                                 

  

INIȚIATOR PROIECT, 
     PRIMAR 

     CIPRIAN CIUCU 

AVIZEAZĂ 
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 
Secretarul general al Sectorului 6, 

Demirel Spiridon 



 

 

CABINET PRIMAR 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 

 
 
 
 
 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

 
Prin H.C.L al Sectorului 6 nr. 250/25.11.2021 au fost aprobate salariile de bază 

și coeficienţii aferenţi pentru funcţionarii publici și personalul contractual din cadrul 
Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al municipiului București. 

În ședinţa Consiliului Local al Sectorului 6 din data de 25.11.2021, în care a 
fost aprobată H.C.L. al Sectorului 6 nr. 250/25.11.2021, a fost formulat un 
amendament de către un consilier local referitor la modificarea salariilor de bază și 
a coeficienţilor aferenţi funcţiilor publice de Secretar general al Sectorului 6 și 
Arhitect-Șef. 

Ţinând cont de principiile care stau la baza sistemului de salarizare 
reglementate de Legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
pentru funcţiile publice de conducere în cauză, am reanalizat și stabilit salariile de 
bază și coeficienţii, în vederea evitării unei  eventuale discriminări și cu luarea în 
considerare a ierarhizării funcţiilor din cadrul primăriei, raportat la  complexitatea şi 
importanţa  activităţii corespunzătoare acestor funcţii publice. 

În concluzie, consider că sunt întrunite condiţiile legale pentru a fi supus spre 
aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre pentru modificarea 
H.C.L. al Sectorului 6 nr. 250/25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază și a 
coeficienţilor pentru funcţiile publice și funcţiile contractuale din cadrul familiei 
ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-
Teritoriale Sector 6 al municipiului București, în forma prezentată. 

 
 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Nr.3356/10.12.2021 
 
   
 
 
 

Raport de specialitate 
 
 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 250/25.11.2021, 

privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienţilor pentru funcţiile publice și 

funcţiile contractuale din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în 

cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al municipiului București 

 
 

 În conformitate cu prevederile:  
- art.155 alin.(1) lit.c) și alin.(4) lit.a) și art.390 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 6, art. 8 alin. (1), art. 11 alin. (1) - (4) şi art. 12 alin. (1), Anexa nr. VIII, Capitolul 

I, litera ”A”, punctul III, lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 
în plată; 

-H.C.L. Sector 6 nr.250/25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază și a 
coeficienţilor pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul familiei 
ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale 
Sector 6 al municipiului Bucureşti; 

 
Prin H.C.L Sector 6 nr.250/25.11.2021 au fost aprobate salariile de bază și 

coeficienţii aferenţi pentru funcţionarii publici și personalul contractual din cadrul 
Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al municipiului București. 

În ședinţa Consiliului local Sector 6 din data de 25.11.2021, în care a fost 
aprobată H.C.L. Sector 6 nr.250/25.11.2021, a fost formulat un amendament de către 
un consilier local, referitor la modificarea salariilor de bază și a coeficienţilor aferenţi 
funcţiilor publice de Secretar General al Sectorului 6 și Arhitect-Șef, astfel: 

SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI 

MANAGEMENTUL CARIEREI 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

1. Pentru funcţia publică de conducere de Secretar General al Sectorului 6 a fost 
modificat salariul de bază și coeficientul, după cum urmează: 
- de la 14.490 lei, coeficient 6,30 la 13.823 lei, coeficient 6,01 pentru gradul I; 
- de la 16.100 lei, coeficient 7 la 15.295 lei, coeficient 6,65 pentru gradul II. 
Facem precizarea că, prin H.C.L. Sector 6 nr.114/18.04.2019, pentru anul 2021, 

salariul de bază și coeficientul aferent funcţiei publice de conducere de Secretar 
General al Sectorului 6 a fost stabilit, după cum urmează: 

- 13.823 lei, coeficient 6,01 pentru gradul I; 
- 15.686 lei, coeficient 6,82 pentru gradul II. 
Astfel, prin amendamentul propus în ședinţa Consiliului Local Sector 6 din data 

de 25.11.2021, pentru funcţia publică de conducere de Secretar General al Sectorului 
6 salariul de bază și coeficientul aferenţi gradului I, nu au fost modificaţi prin diminuare 
sau mărire, însă salariul de bază și coeficientul aferenţi gradului II, au fost modificaţi 
prin diminuarea acestora. 

Prin amendamentul aprobat în ședinţa Consiliului Local Sector 6 din data de 
25.11.2021, nu au fost respectate următoarele principii referitoare la sistemul de 
salarizare potrivit prevederilor art. 6 lit.b) și lit.f) din Legea-cadru nr.153/2017, cu 
modificările și completările ulterioare:  

- principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare 
şi instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar 
care prestează aceeaşi activitate şi are aceeaşi vechime în muncă şi în 
funcţie; 

- principiul ierarhizării, pe verticală, cât şi pe orizontală, în cadrul aceluiaşi 
domeniu, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate. 

 
2. Pentru funcţia publică de conducere de Arhitect-Șef a fost modificat salariul de 

bază și coeficientul, după cum urmează: 
- de la 14.260 lei, coeficient 6,20 la 12.627 lei, coeficient 5,49 pentru gradul I; 
- de la 15.249 lei, coeficient 6,63 la 13.869 lei, coeficient 6,03 pentru gradul II. 

Facem precizarea că, prin H.C.L. Sector 6 nr.114/18.04.2019, pentru anul 2021, 
salariul de bază și coeficientul aferent funcţiei publice de conducere de Arhitect-Șef a 
fost stabilit, după cum urmează: 

- 12.627 lei, coeficient 5,49 pentru gradul I; 
- 13.869 lei, coeficient 6,03 pentru gradul II. 
 
Astfel, prin amendamentul propus în ședinţa Consiliului Local Sector 6 din data 

de 25.11.2021, pentru funcţia publică de conducere de Arhitect-Șef, salariul de bază și 
coeficientul aferenţi gradului I și gradului II nu au fost modificaţi prin diminuare sau 
mărire, aceștia au rămas la același nivel de salarizare. 

 



 

 

Prin amendamentul aprobat în ședinţa Consiliului Local Sector 6 din data de 
25.11.2021, nu au fost respectate următoarele principii referitoare la sistemul de 
salarizare, potrivit prevederilor art. 6 lit.b) și lit.f) din Legea-cadru nr.153/2017, cu 
modificările și completările ulterioare:  

- principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare 
şi instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar 
care prestează aceeaşi activitate şi are aceeaşi vechime în muncă şi în 
funcţie; 

- principiul ierarhizării, pe verticală, cât şi pe orizontală, în cadrul aceluiaşi 
domeniu, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate. 

 
În sensul celor expuse mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale 

pentru modificarea corespunzătoare a punctelor 1 și 2 din Anexa nr.1 - lit.A) Funcţii 
publice de conducere la H.C.L. Sector 6 nr. 250/25.11.2021. 

Drept urmare, propunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Sector 6 
proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 250/25.11.2021 privind 
stabilirea salariilor de bază și a coeficienţilor pentru funcţiile publice și funcţiile 
contractuale din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul 
Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al municipiului București. 

 

 

Direcţia Administraţie Publică și  Resurse Umane ,              Direcţia Economică,                                    
Director executiv                                       Director executiv 

 Cecilia Dima                                                          Bogdan Ionuţ Ciocîrlan 

 

Șef serviciu,                                                                          Director executiv adjunct, 

Sabina Safta                                                                                 Lucica Chelaru 

 



ANEXA la H.C.L.  

al Sectorului 6 nr._______/__________2021 

 

 

SALARIILE DE BAZĂ ȘI COEFICIENȚII AFERENȚI PENTRU FUNCȚIONARII 

PUBLICI DIN CADRUL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV-TERITORIALE    

SECTOR 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

A) Funcții publice de conducere 

Nr.crt. Funcția Nivelul 

studiilor 

Gradul Slariul de bază Coeficient 

I II I II I II 

1. Secretar general al 

Sectorului 6 

S I II 14.490 16.100 6,30 7 

2. Arhitect - șef S I II 15.249 14.260 6,20 6,63 

 

 


