AVIZAT FAVORABIL

COMISIA DE ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE,
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM,
JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ
Nr. 23 /2017
Comisia de specialitate a Consiliului Local al comunei Beba Veche, întrunita în sedinta, a luat în
discutie acest proiect.
În urma analizei si având în vedere (baza legala):
- Referatului de specialitate înregistrat sub nr. 2449/2017
Comisia de specialitate AVIZEAZĂ FĂRĂ AMENDAMENTE proiectul de hotarare nr. 32/2017.

Supunem solicitarea aprobarii proiectului de hotărîre anexat de către plenul Consiliului
Local al comunei Beba Veche.

PRESEDINTE COMISIE,
Toth Ede
Membrii prezenţi:
Horvath Stefan

SECRETAR,
Ciobanu Liviu

România
Judeţul Timiş
Comuna Beba Veche
Primăria
Nr....2449.... din 1.08.2017
EXPUNERE DE MOTIVE SI RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARÂRE A CONSILIULUI LOCAL
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale
"Administraţie" din aparatul propriu al Primarului şi Consiliului Local

A. EXPUNEREA DE MOTIVE
Intrarea în vigoare a Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, publicată în M. Of. nr. 492 din 28 iunie 2017, a adus o serie de modificări substanţiale în
ceea ce priveşte salarizarea personalului plătit din fonduri publice, şi mai cu seamă salarizarea
personalului din cadrul administraţiei publice locale.
Acest ultim aspect al salarizării personalului din cadrul administraţiei publice locale este
prevăzut în mod distinct în articolul 11, care se deosebeşte încă de la început faţă de celelalte
articole prin faptul că nu are denumire marginală.
Pentru a înţelege mai bine raţiunea prezentului proiect de hotărâre inserăm conţinutul art. 11
alin. (1) din Legea în discuţie, urmând ca pe marginea acestui text de lege să prezentăm necesitatea
adoptării acestuia. Astfel, art. 11 alin. (1) prevede faptul că: „Pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administratie" din aparatul propriu al
consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora,
salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, in urma consultării organizaţiei sindicale
reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. Nomenclatorul
funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a
administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I
lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV."
După cum se poate observa din acest text, legiuitorul a lăsat la latitudinea organelor
deliberative locale stabilirea salariilor de bază, având ca argumente principiul autonomiei locale şi
faptul că situaţia economico-financiară diferă de la o unitate administrativ-teritorială la alta. Tocmai
acest fapt a dat naştere, la nivel naţional, la interpretări diferite ale legii, interpretări care, până la o
clarificare din partea legiuitorului sau a puterii judecătoreşti, dau posibilitatea aplicării în mod la fel
de diferit.
Astfel, pentru moment, considerăm că în aplicarea legii salarizării personalului plătiti din
fonduri publice 153/2017 pentru toţi funcţionarii publici, trebuie sa fie stabilite criterii clare de
diferentiere repectându-se principiile enumerate de art. 6 din Legea 153/2017, pe de altă parte.
Până la clarificarea interpretării legii, aşa cum am menţionat, dorim să alegem calea cea mai
sigură, şi, pe cât posibil, să oferim o majorare a salariilor existente, urmând ca pe viitor, în
condiţiile în care bugetul va permite, să procedăm la alte creşteri salariale.
Întrucât Legea 153/2017 a abrogat legislaţia anterioară, pe de o parte, şi a prevăzut că
dipoziţiile acesteia se vor aplica, etapizat, începând cu data de 1 iulie, pe de altă parte, se impune
necesitatea adoptării unei hotărâri pentru a stabili cadrul legal pe baza căruia se vor efectua plăţile

salariilor personalului vizat pentru viitor. Cu atât mai mult, Legea 153/2017 prevede sancţiuni celor
care nu pun în aplicare dispoziţiile acesteia.
în urma celor de mai sus, supun spre analiză şi dezbatere prezentul proiect de hotărâre.
Baza legala:
 art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) - (2) şi art. 138 alin. (4) - (5) din Constituţia României,
republicată în M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003;
 art. 7 alin. (2) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, publicată în M. Of. nr. 505 din 15
iulie 2011;
 art. 20 alin. (1) lit. h) şi i), art. 55 alin. (1) din Legea 273/2006 privind Finanţele publice
locale, publicată în M. Of. nr. 618 din 18 iulie 2006;
 art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea 188/1999 privind Statului funcţionarilor publici, publicată în
M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007;
 art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 6, art. 7 lit. a), art. 8 şi următoarele, art. 11. alin. (1)
şi (2), art. 38 alin. (1) şi (2) lit. b) din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătiti
din fonduri publice, publicată în M. Of. nr. 492 din 28 iunie 2017.

PRIMARUL COMUNEI,
BOHANCANU IOAN
SECRETAR
SORIN GIUROESCU
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ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE H O T A R A R E

privind salarizarea personalului plătit din bugetul local al comunei Beba Veche

Nr. 32
Primarul comunei Beba Veche, judeţul Timiş, in baza art. 26 alin. 1 din
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local Beba Veche aprobat
prin HCL 42/2016:
Analizând prevederile:
a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) - (2) şi art. 138 alin. (4) - (5) din Constituţia României,
republicată în M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003;
b) art. 7 alin. (2) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, publicată în M. Of. nr. 505 din 15
iulie 2011;
c) art. 20 alin. (1) lit. h) şi i), art. 55 alin. (1) din Legea 273/2006 privind Finanţele publice
locale, publicată în M. Of. nr. 618 din 18 iulie 2006;
d) art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea 188/1999 privind Statului funcţionarilor publici, publicată
în M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007;
e) art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 6, art. 7 lit. a), art. 8 şi următoarele, art. 11. alin. (1)
şi (2), art. 38 alin. (1) şi (2) lit. b) din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătiti din
fonduri publice, publicată în M. Of. nr. 492 din 28 iunie 2017.
f) Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2016 privind aprobarea organigramei și a statului de
funcții ale Comunei Beba Veche, cu modificările și completările ulterioare;
g) Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Beba
Veche pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare;
h) contractului colectiv de muncă anexa la HCL nr. 12/2014,
Realizând consultarea prevăzută la art. 11 alin (1) din Legea-cadru privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, prin procesul-verbal nr. 2448/2017,
Luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.
2448/2017, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
b) raportul Comisiei de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism,
juridică şi de disciplină
Având la bază prevederile art. 11 alin. (1) din Legea-cadru privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice nr. 153/2017,
În temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Beba Veche adoptă prezenta hotărâre

Art. 1. - (1) Salariile de bază la gradatia 0 pentru funcțiile prevăzute la art. 11 alin. (2) din
Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017 se stabilesc prin
stabilirea unui coeficient dupa urmatoarele criterii:
Coeficient general 0.40
Coeficient suplimentar 1: Funcții de conducere +0.10
Coeficient suplimentar 2: Funcționari publici 0.10
Coeficient suplimentar 3: Studii superioare scurta/lunga durata +0.10/+0.20
Coeficient suplimentar 4: Alte atributii +0.05:0.20
(2) Pentru celelalte funcții salariile de bază se stabilesc conform prevederilor legale în vigoare
din anexa nr. VIII lit. C. Alte funcţii comune din sectorul bugetar.
(3) Ordonatorul principal de credite stabilește, prin dispoziție, salariile de bază pentru
personalul din organigrama comunei care se regăsește în nomenclatorul funcțiilor prevăzut la art. 11
alin. (2) din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, cu
încadrarea în prevederile bugetare anuale, precum și în limitele din anexă specifice fiecărei funcții.
(4) Salariul de bază se calculează înmulțind coeficientul calculat de ordonatorul principal de
credite între limitele prevăzute în anexă pentru fiecare funcție și indemnizația lunară a
viceprimarului comunei la momentul stabilirii salariului de bază, exclusiv majorările prevăzute la
art. 16 alin. (2) din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr.
153/2017.
(4) Salariul de baza se majoreaza cu gradatiile acordate conform transelor de vechime in
munca, calculate conform art. 10 din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice nr. 153/2017.
Art. 2. - (1) Indemnizația consilierului local se stabilește în cuantum de 5% din indemnizația
lunară a primarului pentru fiecare ședință a consiliului local ori a comisiei de specialitate a acestuia
la care consilierul local a participat.
(2) Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația de la alin. (1) este de
doua ședințe din care cel puțin o ședință ordinară sau extraordinară a consiliului local.
(3) Calculul indemnizației de la alin. (1) se realizează în baza listei prezență la ședințe
centralizată de către secretarul comunei.
Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în termenul
prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comunei Beba Veche, și prefectului județului Timiș
și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la
adresa: www.primariabebaveche.ro.

Inițiator,
Primar,
ing. Ioan Bohancanu

Viza legalitate,
Secretar,
jr. Sorin Giuroescu

