
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL ŞINCA 
Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov 

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 
HOTARAREA NR. 25 DIN 25.06.2021 

HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind  aprobarea nivelului de salarizare diferentiat pe categorii de personal si pregatire 

profesionala al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A  
 Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă ordinara, la data de 25.0.6.2021; 

      Având în vedere referatul de aprobare nr. 3496/04.06.2021 al primarului comunei, 
raportul de specialitate al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A nr. 3498/04.06.2021, adresa 
nr. 1826/04.06.2021 primita de la  R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. si inregistrata la 
Comuna Sinca sub nr nr. 3492/04.06.2021 privind aprobarea nivelului de salarizare diferentiat pe 
categorii de personal si pregatire profesionala al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A, 
precum si decizia nr. 10/03.06.2021 a Consiliului de administratie al R.P.L. Ocolul Silvic 
Padurile Sincii R.A.; 

 Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinca; 
 În conformitate  cu  prevederile: 

-O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,
-Legea nr. 46/2008 privind Codul Slivic, republicata,
-H.C.L. Sinca nr. 44/28.06.2019 privind aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv
al R. P. L. Ocolul Silvic Padurile Sincii  R.A., art. 22, alin. 2,
-O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic cu modificarile si completarile

ulterioare,
-art. 41 al Legii nr. 15 / 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii
autonome şi societăţi comerciale,
-Hotararea nr. 4 /13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată;
-art. 129, alin. 1,  alin. 2, lit. a), alin. 3, lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

 În temeiul prevederilor din  art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a), art. 197, alin. 1,  alin. 
2,  alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 HOTARASTE: 
Art. 1 – Se aprobă nivelul de salarizare diferentiat pe categorii de personal si pregatire 

profesionala al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A,  conform anexei care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2  -  Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre R.P.L. Ocolul 
Silvic Padurile Sincii R.A. 

PRESEDINTE DE SEDINTA      SECRETAR GENERAL 
 MUNTEAN RADU ROBERT   GALEA CRINA MARIA 

      Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 12 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 
Prezenta Hotarare se va difuza la : 

- 1 ex. Institutia Prefectului Brasov; 

- 1 ex. dosar H.C.L.; 
- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 

1 ex. R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. 



R.P.L. OCOLUL SILVIC PADURILE SINCII RA. 

Tip functie 

A Functii de conducere 

B Functii de executie 

B1 cu studii superioare 

B2 cu studii medii 

B3 cu studii generale 

GRJLA OE SALARIZARE 

Denumire functie 

Sef Ocol 

Contabil sef 

Sef District 

r� , -- t :-- ' •' 

lnainer silvic 
contabil 

padurar 
secretar 
easier - maqaziner 
mecanic auto 
tractorist 
muncitor intretinere drumuri 
masinist terasamente 
fasonator mec 
corhanitor 
conducator masini s1 utilaje cu tractiune an1mala 

ingrijitoare 

operator la recoltare si toaletare 

conducator auto 

muncitori olantatii 

muncitor necalificat 

.,. 

.. 

1 

lnterval-salarial 

7000-10000 

6000-8000 

5500-7500 

6000-8000 
5500-7000 
4500-5500 
5500-6500 
4500-5500 
4500-6000 
4000-5000 
2500-3500 

4000-5000 
3500-4000 
3000-3500 
3000-3500 
3000-3500 

3500-4000 

4000-5000 

2300-3000 

2300-3000 

PRESEDINTE C.A.
Nemțeanu Petre


	Consiliul local al ComUnei Sinca, HCL nr. 25 din 25 iunie 2021 privind aprobarea nivelului de salarizare RPL
	Scan.pdf grila salarizare

