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                                   RAPORT  
      privind stabilirea salariilor de bază pentru secretarul unităţii 
administrativ-teritoriale şi pentru personalul contractual din aparatul  

                          de specialitate al primarului 

       

                                                 

          Salariile de bază ale personalului din administratia publica locală se 
stabilesc prin hotărâre a Consiliului local , în urma consultării organizaţiei 
sindicale reprezentative , la propunerea ordonatorilor de credite, în 
conformitate cu prevederile art.3, art.6, art.11, art.38 alin.1 şi alin.2 lit.a , b 
şi c şi alin.3 din legea- cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice , astfel încât nivelul veniturilor salariale stabilite să 
nu depaseasca nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar , şi 
anume 7.600 lei, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin 
bugetul de venituri şi cheltuieli. 
        Nomenclatorul si ierarhia funcţiilor publice din administratia publica 
locala sunt stabilite de legiuitor in Anexa Vlll, cap.l, lit.A, pct.lll ,cap.ll lit.A, 
pct.lV şi Anexa IX,pct.C din lege. 
       La stabilirea salariilor am avut in vedere si transferul contribuțiilor la 
pensii (CAS-25% ) și sănătate (CASS-10%) în totalitate în sarcina 
salariaților și a reducerii impozitului pe venituri de la 16% la 10%, 
conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. În 
continuare, obligația de a calcula, reține și plăti la bugetul de stat aceste 
contribuții îi va reveni angajatorului . 
         După cum am amintit mai sus, Ordonanța de urgență a Guvernului  
nr. 79/2017 prevede reducerea numărului contribuțiilor sociale, de la șase, 
câte au fost anul trecut, la doar trei : 
- contribuția la pensii pentru condițiile normale de muncă, în cotă de 
25% va fi în totalitate în sarcina salariatului. Totuși, dacă va fi vorba de 
condiții mai grele de muncă, angajatorul va datora și el o mică parte 
suplimentară la CAS ( 4% în cazul condițiilor deosebite de muncă ,deci 
29% în total, salariat și angajator ;8% în cazul condițiilor speciale de muncă 
(deci 33% în total, salariat și angajator); 



- contribuția la sănătate va fi în totalitate în sarcina salariatului, cota fiind 
de 10%; 
- contribuția asiguratorie pentru muncă revine în totalitate în sarcina 

angajatorului, cota fiind de 2,25%. 
         Conform legii salarizării unitare nr.153/2017, pentru funcţia publică 
de conducere: secretar al unităţii administrativ teritoriale , propun ca 

salariul de bază să se stabilească prin aplicarea coeficientului 3,90 -3,95 , în 
funcţie de grad ( l sau ll), în conformitate cu prevederile art.19 din  
legea –cadru – salariul de bază pentru funcţiile de conducere. 
        Pentru funcţiile contractuale de execuţie propun ca salariile de bază  
să se stabilească ca si pentru funcţiile publice de execuţie prin aplicarea 
coeficienţilor conform anexei la proiectul de hotărâre , corespunzător 
funcţiei , gradaţiei/treptei şi vechimii în specialitate, în conformitate cu 
prevederile art.7 din legea-cadru. 
         Raportat la prevederile art.25 din legea –cadru , suma sporurilor , 
premiilor şi indemnizaţiilor , inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă , acordate 
cumulat pe total buget , pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 
30% din suma salariilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare acordate. 
        Ţinînd cont de aceste prevederi legale , supunem analizei şi aprobării 
dumneavoastra proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de bază 
pentru secretarul U.A.T.C. si pentru personalul contractual din aparatul de 
specialitate al primarului.  
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