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RAPORT
privind stabilirea salariului de bazd pentru funclionarii publici gi personal contractual din
cadrul familiei ocupalionale ,,Administra{ie,, din aparatul propriu al Primdriei Comanddu
AvAnd in vedere proiectul de hotdrdre privind stabilirea salariului de bazd pentru
funclionarii publici qi personal contractual din cadrul familiei ocupalional,,Administra{ie,,
din aparatul propriu al Primdriei Comanddu, respectiv expunerea de motive a primarului
comunei Comamdiu,
Prin proiectul de hotdrdre se propune stabilirea salariilor de bazd pentru funcfionarii
publici gi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Comanddu , motivat de faptul cd potrivit Legii nr.15312017 pentru salarizarea
personalului pldtit din fonduri publice, ce reprezintd noua lege cadru a salarizdrii
bugetarilor, salariile de bazd pentru funclionarii publici gi personalul contractual din
cadrul familiei ocupalionale ,,Administralie", din aparatul propriu al primariilor se
stabilesc prin hotdrdre a autoritdlii deliberative care, totodatd, este competentd, sd aprobe,
in condiliile legii, bugetul de venituri gi cheltuieli al unitdtrii administrativ-teritoriale, la
propunerea primarului. Potrivit art. 11 alin. (1) din Legea nr. 15312017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice pentru funcfionarii publici gi personalul contractual
din cadrul familiei ocupalionale ,,Administrafie" din aparatul propriu al prim[riilor 9i
consiliilor locale gi din serviciile publice din subordinea acest'ora, salariile de bazd se
stabilesc prin hotdrdre a consiliului local, tn urma consultdrii organiza\iei sindicale
reprezentative la nivel de unitate sau, dupd eaz, a reprezentanlilor salarialilor. Angajalii
primdriei Comanddu nu sunt membrii de sindicat, fapt pentru care in gedinla din data de
2923120.01,2017 prin procesul verbal cu nr.2938121 .12.2017 au fost desemnali
reprezentanlii salarialilor din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei
Comanddu.

in conformitate cu prevederile art. 44 alin.l gi 2 din Legea administraliei publice locale
nr"2I5lZ001,republicatd cu prevederile gi complectarile ulterioare , privind necesilatea
intocmirii p.niru proiectele de hotdrdre, a raportului compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al autoritalii publice locale.
Rog Consiliul local ca in cadrul gedin{ei ordinare din data de 19 ianuarie 2017 , sd adopte
o hotdrdre privind subiectul sus-menfionat.
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RAPORT COMISIE
privind stabilirea salariului de bazi pentru
funcfionarii publici ;i personal
contractual din cadrul famitiei ocupa{ionare,,eJriinistrafie,,
din aparatul propriu al primiriei comandiu
in expunerea de motive gi proiectlul de hotSrare
iniliat, primarul comunei comandS.u
propune spre aprobare consiliului local
nivelul salariiloi a. bazd.pentru funcfionarii
uil.,, r, i de speciariiate J p,i* *.,r,,i,
Prin proiectul de hotdrare se propune stabilirea
salariilor d.e bazd, pentru
funclionarii publici qi personalul contractual
din
cadrul
aparatului
de specialitate al
primarului comunei iomandS-u
motivat-de
,
faptul
cd.-potrivit
Legii
nr. I s3/2or.
pentru salarizarea personalului pldtit
din fonduri publice, c€ reprezintd. noua lege
cadru a salarizdrii bugetarilor, salariile
personalul contractual din cadrul familiei de bazi pentru funcfionarii publici qi
propriu al primariilor se stabilesc prin ocuo"i-""r" ,,Administrafie,,, din aparatul
totodatS, este competentd-, sd aprobe, hotdrare a autoritdfii deriberative care,
in
cheltuieli al unitd'fii admittistrativ-terltotiur., condi{iite legii, bugetul d.e venituri si
r"l;unerea primarului.
Primarul' in calitatea sa de ordonator pii"Jipur
a"
potrivit art. 3
alin' (1) din Legea nr' r53/2or7, atribufia
"r"Jii",deare,
de L g.*tlona sistemul
salar Lzare,iar in
calitatea de autoritate executive, are,
cu art. 45 atin. 6 coroborar cu
art' 63 alin' (1) lit'c) si d),-alin. (4) rit.ina)conforriitat"
qi alin. 5 lit. a)-e), atribuga, de a propune
autorita'{ii deliberative aprobarea unui
r*ita d.e proiect de act administrativ,
cu
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Potrivit art' 11 alin. (1) din Legea nr. rs3/2orr
platit din fonduri publice pentru funcfionarii
'publiciprivind salar izareapersonalului
qi personalul contractual din
cadrul familiei ocupafionale ,,Administrafie"
din
aparatui
propriu ai primdriilor qi
consiliilor locale qi din serviciile publice din
subordin"u. u.""Jtora., salariile de bazd" se
stabilesc prin hotdrdre a consitiutui local,
in urma consulterii organzzafiei sindicale
reprezentative la nivel de unitate sau,
dupd caz, a reprezentanlilor salariafilor.
Angajagii primdriei comandd.u nu sunt
*"*brii
Je sindicat, fapt pentru care
gedin{a din data de 2923/20.9r.2or7
pfin procesul verbal cu nr.2gs;/2r.r2.2orr in
au
fost desemnagi reprezenianlii satariafilor 'din
aparatului de specialitate a
primarului comunei Comanddu.
".aru
Asa cum rezultd, din procesele verbale inregistrate
la primdria comunei
comanddu sub nr.2923/20.6,.zotz qi_ nr.29
se1it.r2.2orr, au fost consulrate cu
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propuse de ordonatorul de credite, repr
ezentatt{ii sararia{lor

Este de mentionat cd in anexa la proiectul
de hotdr6.re a fost preluat, potrivit
art" 11 alin'{2) din Legea nr' 1 53/20L7, nomenclatorul
funcfiilor necesare desfd.qurdrii
activitd'filor specifice fieca'rei institu{ii sau
autoritali
a administrafiei publice locale,
precum qi ierarhia funcfiilor, asa cum
acestea sunt prevdzute in anexa nr. vIII
cap. I
lit' A pct' III gi cap' II lit. A pct. IV, la actul normativ,
mentionat mai sus.

Ierarhtzarea funcfiilor s-a fd.cut qi prin raportare la principiile prevdzute la art. 6
lit. b)-0 din legea salarizdrtt unitare a personalului platit din ionduri publice, dar qi

tinAndu-se cont de criteriile generale prevdzute la art. B dJn actul normativ mentionat.
in acelasi timp s-au avut in vedere la stabilirea ierar-hiei funcliilor gi prevederile
art. 13 alin. (1) qi ale la art. 14 din Legea nr. 1S8/1999, unde se prevede cd:- sunt funclionari publici de execulie din clasa I persoanele numite in
urmd.toarele funclii publice generale: consilier, consilier juridic, auditor, expert,
inspector, precum qi in funcliile publice specifice asimilate acestora.
- sunt funclionari publici de execulie din clasa a II-a persoanele numite in
funcfia public5. generald. de referent de specialitate, precum qi in funcflile publice
specifice asimilate aeesteia
- Sunt funclionari publici de execulie din clasa a III-a persoanele numite in
funcfia publicd generali de referent, precum Ei in funcliile publice specifice asimilate
acesteia.

Totodatd, d fost avut in vedere art. 15 din statutul functionarilor publici, astfel
funcfiile publice de execulie au fost structurate pe grade profesionale, dupd. cum
urmeazd: superior, ca nivel maxim; principal; asistent; debutant. Diferenlierea in
cadrul aceluiaqi grad profesional s-a fdcut prin raportare la gradalia de vechime, astfel
incAt s5, fie respectate criteriile generale Ei principiile prevdzute de lege.
PtecizdJrt ca nivelul veniturilor salariale s-a stabilit, in condifiile prevdzute la
alin. (1) Ei (2) ale afi. 11, cu respectarea intocmai a alin. (4) aI acestui articol din Legea
1 53 / 2A L7 , in sensul ca venitul cel mai mare din ierarhie
nu depd.qeqte nivelul
indemnizaltet lunare a funcfiei de viceprimar al comunei Comanddu, potrivit anexei
IX, lit.C), pct. 28 din Legea saJanzdrii personalului pldtit din fonduri publice.
Stabilirea indemntzaftei viceprimarului comunei Comanddu s-a fd.cut potrivit
art. 13 alin. (1) din Legea L53l2OI7, unde se prevede ca ,,indemntzaftiLe lunare pentru
funcliile de demnitate publicd" se determind prin inmullirea coeficienfilor din anexa nr.
IX, in speta coeficientul 3, cu salariul de baz6, minim brut pe fard garantat in plati in
vigoare, respectiv 1900 let, rezultand cuantumul indemnizalrer lunare de 5700 1ei.
Totodatd. precizdm cd salariile de bazd, qi gradaliile din anexa la hotdrAre s-au
stabilit potrivit art. 10 din legea salarizdrii personalului plitit din fonduri publice,
acestea fiind diferenfiate pe funcfii, grade/trepte qi grada{ii.
Fiecdrei funcfii din anexa la hotdrAre qi fiecdrui grad,ltreaptS. profesionald., i s-a
aplicat un corespondent de 5 gradafii, corespunzdtoate tranqelor de vechime in
muncd., cu exceptia funcliei de conducere de secretar al comunei pentru care grad.afia
este inclus6. in salariul de bazd", prevdzut pentru aceste funcfii, rerarhtzate in anexa
cd"

VIII.

Salariile de bazd, prevdzute in anexd la hotdrAre, pentru funcfiile de execufie, &u
fost calculate pornindu-se de la gradalia 0 qi finandu-se cont d.e tranqele de vechime
in muncd-, in funcfie de care s-au acordat cele 5 gradalii, precum Qi cotele procentuale
corespunzdtoate acestora, calculate la salariul de bazd., avut la data indeplinirii
condiliilor de trecere in gradafie qi incluse in acesta.
Precizdm cd art. 15 din Legea nr. 15312OI7 prevede cd. ,,personalul cqre exercitd
actiuitatea de control financiar preuentiu, pe perioad.a de exercitare a acesteia,
beneficiqzd. de o majorare a salariului de bazd cu i0%o".
Deasemenea conform H.G. nr.B46l2OI7 pentru stabilirea salariului de bazd.
minim brut pe lard garantat in platd ,, incepand cu d.qta d.e 1 iqnuarie 2018, salariul
de bazd minim brut pe {ard" garantat tn plata, sumd stabitita tn boni care nu includ.e
sporuri gi alte adaosuri, se stabilegte la 1.900 lei lunar, pentru un progra"m complet de
Iucru de 166,666 ore, in medi€, p€ lund, tn anul 2018, reprezentdnd. 11,40 lei/ord".,,
Astfel luAnd in considerare contextul implement5.rii, incepAnd cu 1 ianuarie 2018, a
prevederilor O.U.G. nt.79 l2OL7, care stipuleazd. transferul contribuliilor sociale (CAS
9i CASS) de la ang4jator la salariat se propune menfienea grilei d.e salarLzarea stabilit

incepd.nd cu luna iulie 2OI7 si inmullirea coeficienlilor stabilit prin HCL nr.4ll2OI7
cu suma de 1900 lei.
AvAnd in vedere cele relatate se impune anaLiza, d,ezbaterea qi aprobarea in
Consiliul local al comunei Comanddu proiectul de hotS,rAre ini[iat de domnul

primar.
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