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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

cu privire la: la proiectul de hotărâre privind privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate  

al primarului comunei Bunila 
 

Prin proiectul de hotărâre ce are la bază prezenta expunere de motive, se propune 
stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici și personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Bunila, motivat de faptul că potrivit Legii nr. 
153/2017 pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ce reprezintă noua lege 
cadru a salarizării bugetarilor, salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale „administraţie“, din care fac parte şi autorităţile 
administraţiei publice locale, se stabilesc prin hotărâre a Consiliului local, autoritate obligată 
să asigure comunităţii pe care o reprezintă, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice 
de interes local, prevăzute de lege,  şi care, totodată, este competentă, să aprobe, în condiţiile 
legii,  bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii administrativ-teritoriale, la propunerea 
primarului.  

Primarul, în calitatea sa de ordonator principal de credite, are, potrivit art. 3 alin. (1) 
din Legea nr. 153/2017, atribuţia de a gestiona sistemul de salarizare, iar în calitatea de 
autoritate executivă, are, în conformitate cu art. 45 alin. 6 coroborat cu art. 63 alin. (1) lit.c) şi 
d), alin. (4) lit. a) şi alin. 5 lit. a)-e), atribuţia, de a propune autorităţii deliberative aprobarea 
unui astfel de proiect de act administrativ, cu luarea în considerare a finanţării numărului total 
de posturi, stabilit, în condiţiile legii, de Instituţia Prefectului Judeţului Hunedoara.  

Potrivit art. 11 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei 
ocupaţionale „Administraţie“ din aparatul propriu al primăriilor şi consiliilor locale şi din 
serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a 
consiliului local, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate 
sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.  

Așa cum rezultă din procesul verbal înregistrate la Primăria comunei Bunila sub nr. 
_______din ____ .07.2017, a fost consultata cu privire la salariile de baza propuse de 
ordonatorul de credite, organizaţia sindicala reprezentativă la nivel de unitate. 

Este de menționat că în anexa la proiectul de hotărâre a fost preluat, potrivit art. 11 
alin. (2) din Legea nr. 153/2017, nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor 
specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia 
funcţiilor, așa cum acestea sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A 
pct. IV, la actul normativ, menționat mai sus.  

Ierarhizarea funcţiilor s-a făcut şi prin raportare la principiile prevăzute la art. 6 lit. b)-
f) din legea salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, dar şi ținându-se cont 
de criteriile generale prevăzute la art. 8 din actul normativ menționat, precum :  cunoştinţe şi 
experienţă; complexitate, creativitate şi diversitate a activităţilor; judecata şi impactul 



deciziilor; responsabilitate, coordonare şi supervizare; dialog social şi comunicare; condiţii de 
muncă; incompatibilităţi şi regimuri speciale. 

În același timp s-au avut în vedere la stabilirea ierarhiei funcţiilor și prevederile art. 13 
alin. (1) şi ale anexei din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, unde este 
enumerată, într-o anumită ordine ierarhică, categoria funcţionarilor publici de conducere,  ce 
cuprinde persoanele numite în una dintre următoarele funcţii publice: secretar al unitatii 
administrativ-teritoriale, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice.  

Arătăm că salariul de bază pentru funcţia de conducere s-a stabilit în conformitate cu 
art 19 alin. 1 din Legea nr. 153/2017 de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu 
responsabilitatea, complexitatea şi impactul deciziilor impuse de atribuţiile corespunzătoare 
activităţii desfăşurate. În salariul de bază pentru funcţiile de conducere, de la nivelul comunei 
Bunila, este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim. 

Menţionăm că ierarhizarea funcţiilor de execuţie s-a făcut prin raportare la art. 14 din 
Legea nr. 188/1999 unde se prevede că sunt funcţionari publici de execuţie din clasa I 

persoanele numite în următoarele funcţii publice generale: consilier, consilier juridic, auditor, 
expert, inspector, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora. În cadrul 
autorităţii administraţiei publice locale Bunila, sunt persoane numite în următoarele funcţii 
publice generale: două funcții de consilier superior, una de inspector superior și o funcție 
vacantă de consilier debutant. Nu sunt funcţionari publici de execuţie din clasa a II- a, iar 
pentru clasa a III-a existând o persoană numită în funcţia publică generală de referent 
superior. 
 Totodată, a fost avut în vedere art. 15 din statutul funcționarilor publici, astfel că 
funcţiile publice de execuţie au fost structurate pe grade profesionale, după cum urmează: 
superior, ca nivel maxim; principal; asistent și debutant. Diferenţierea în cadrul aceluiaşi grad 
profesional se face prin raportare la gradaţia de vechime, avându-se în vedere ca diferenţa 
între veniturile salariale dintre două grade să nu fie foarte mari, astfel încât să fie respectate 
criteriile generale şi principiile prevăzute de legislația în vigoare. 

Precizăm ca nivelul veniturilor salariale s-a stabilit, în condiţiile prevăzute la alin. (1) 
şi (3) ale art. 11, cu respectarea întocmai a alin. (4) al acestui articol din Legea 153/2017, în 
sensul ca venitul cel mai mare din ierarhie, respectiv al administratorului public și a 
secretarului unităţii administrativ-teritoriale, nu depăşeşte nivelul indemnizaţiei lunare a 
funcţiei de viceprimar al comunei Bunila care este în cuantum de 4350 lei/lună, potrivit 
anexei IX, lit.C), pct. 23 din Legea salarizării personalului plătit din fonduri publice.  

Stabilirea indemnizaţiei viceprimarului comunei Bunila s-a făcut potrivit art. 13 alin. 
(1) din Legea 153/2017, unde se prevede ca ,,indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de 
demnitate publică se determină prin înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX, în speta 5, cu 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, respectiv 1450 lei, rezultand 
cuantumul indemnizației lunare de 4350 lei. 

Totodată salariile de bază şi gradaţiile din anexa la hotărâre s-au stabilit potrivit art. 10 
din legea salarizării personalului plătit din fonduri publice, acestea fiind diferenţiate pe 
funcţii, grade/trepte şi gradaţii. 

Fiecărei funcţii existentă în instituie şi fiecărui grad/treaptă profesională, i s-a aplicat 
un corespondent de 5 gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia 
funcţiilor de conducere pentru care gradaţia este inclusă în salariul de bază, prevăzut pentru 
aceste funcţii, ierarhizate in anexa VIII. 

Salariile de bază prevăzute în anexa la hotărâre, pentru funcţiile de execuţie, au fost 
calculate pornindu-se de la gradaţia 0 şi ținându-se cont de tranşele de vechime în muncă, în 
funcţie de care s-au acordat cele 5 gradaţii, precum şi cotele procentuale corespunzătoare 
acestora, calculate la salariul de bază, avut la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie 
şi incluse în acesta, după cum urmează: 



a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani – s-a determinat prin majorarea salariului de bază prevăzut 
în anexa la hotărâre la gradaţia 0, cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază; 
b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - s-a determinat prin majorarea salariului de bază prevăzut 
în anexa la hotărâre la gradaţia 1, cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 
c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - s-a determinat prin majorarea salariului de bază prevăzut 
în anexa la hotărâre la gradaţia 2, cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 
d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - s-a determinat prin majorarea salariului de bază 
prevăzut în anexa la hotarare la gradaţia 3, cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu 
de bază; 
e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - s-a determinat prin majorarea salariului de bază prevăzut în 
anexa la hotărâre la gradaţia 4, cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază. 
 Precizăm că Anexa la hotărâre are o rubrică în care, la anumite funcţii, sunt prevăzute 
în salariul de baza şi majorările salariale, prevăzute de legea cadru ori legi speciale, ca fiind 
incluse în salariul de bază, acestea fiind în număr de doua, respectiv 10% pentru viza de 
control financiar preventiv - art.15 din Legea nr.153/2017, unde se prevede că personalul care 
exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, 
beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, precum şi 12,5 %  pentru actualizarea 
registrului electoral - art.26 alin. 5 din Legea nr. 208/2015, normă ce prevede că persoanele 
autorizate să opereze în registrul electoral beneficiază de 5 clase de salarizare succesive 
suplimentare faţă de clasa deţinută, fără a depăşi în total numărul de clase de salarizare 
prevăzut la art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Începând cu 
data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele autorizate beneficiază de o majorare a 
salariului de bază avut, corespunzător celor 5 clase de salarizare succesive suplimentare 
multiplicat cu procentul de 2,5%  prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

La stabilirea salariilor pentru funcţiile contractuale s-a avut în vedere cap. II lit. A pct. 
IV din anexa VIII la Legea nr. 153/2017. 
 

  

 

                                                        PRIMAR, 

STROIA  ROMULUS 
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