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REFERAT 
AL COMPARTIMENTULUI BUGET-FINANȚE-CONTABILITATE 

 
Cu privire la : privind stabilirea salariilor de baz  pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Bunila 

 
 Consilier  superior, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bunila, 
Având în vedere: Expunerea de motive a Primarului comunei Bunila, în calitate de 

iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.22/29/11.07.2017, prin care propune 
Consiliului Local al comunei Bunila adoptarea unei hotărâri cu privire la stabilirea salariilor 
de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Bunila; 

În  temeiul dispozi iilor:  
-Art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, „problemele înscrise pe ordinea de zi a 

şedinţelor consiliului local nu pot fi dezbătute, dacă nu sunt însoţite de raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei” 

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. 

Totodat  ar t m faptul c  : 
- 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 speță 5, cu 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, respectiv 1450 lei, rezultând 
cuantumul indemnizației lunare de 4350 lei. 

- Pentru fiecărei funcţie 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 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, fiind 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. 

- În Anexa la hotărâre este cuprinsă 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 baz  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. 

În conformitate cu prevederile; 
 art.11 alin. (1)-(2) şi alin. (4), coroborat cu art. 3 alin. (1), art. 6, art. 7 lit. a), lit.d), art. 

9, art. 10 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1), art. 15, art. 19 alin. (2), ale anexei VIII, capitolul I, lit. 
A), pct. III, lit. B, art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), capitolul II, lit. A), pct. IV, lit. a) şi b) din 
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  

 art. 13 alin. (1) lit. c)-f), art. 14-15, art. 31 şi pct. II lit. A) şi C) din anexa la Legea nr. 
188/1999, republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

 art. 36 alin.(1) din Legea nr. 350/2001 privind urbanismul şi amenajarea teritoriului, 
cu modificările şi completările ulterioare,  

 art. 37 alin. (2) lit.a), art. 39 lit.c) şi art. 41 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 292/2011 
privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare,  

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

  art. III alin. (1) şi (2) coroborat cu pct. 1) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare,  

 art. 26 alin. (5) si (6) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea camerei deputaților si 
senatului, cu modificările şi completările ulterioare,  

Proiectul de hotărâre și Expunere de motive a primarului comunei Bunila,  fiind  în 
conformitate cu prevederile legale și de oportunitate, drept pentru care, propunem  spre 
analiză și aprobarea Consiliului Local Bunila, proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea 
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Bunila în forma prezentată, fiind legală, oportună și se 
impune. 

  

 

CONSILIER  SUPERIOR 
                                          MUNTEANU  LIANA 

 

 
 


