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                          NOT  DE FUNDAMENTARE  
  privind stabilirea salariilor de baz  pentru funcţionarii publici si  
    personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului,  

      precum şi a indemnizaţiei maxime lunare de care beneficiaz   
                                 consilierii locali 

                                       

 

         În conformitate cu prevederile art. 45 alin.6 din legea nr. 215/2001, 
legea administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare , am initiat proiectul de hotarare privind aprobarea 
salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din 
aparatul de specialitate al primarului, precum şi a indemnizaţiei maxime 
lunare de care beneficiază consilierii locali.                                   
        La iniţierea proiectului de hotarare am avut in vedere prevederile  
art. 1- art.3 ,art.10,  art.11 –art.13, art.19, art.25,art.38 alin.1-alin.2 din  
legea- cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice , care obligă ordonatorul de credite si Consiliul local sa stabileasca, 
începând cu data de 1.07.2017, salariile de bază ale personalului din 
administratia publică locală conform acestor prevederi legale , fără ca 
nivelul veniturilor salariale stabilite sa depaseasca nivelul indemnizaţiei 
lunare a funcţiei de viceprimar , respectiv 5.800 lei. 
       Nomenclatorul si ierarhia funcţiilor publice din administratia publica 
locala sunt stabilite de legiuitor in Anexa Vlll, cap.l, lit.A, pct.lll şi cap.ll 
lit.A, pct.lV din lege. 
       Propun ca salariile de baza din anexa la acest proiect de hotărâre, 
stabilite de ordonatorul de credite , în urma consultării cu reprezentanţii 
salariaţilor ,să se aprobe de Consiliul local ,în conformitate cu prevederile 
legii. 
       Având in vedere prevederile art.40 din actul normativ sus- menţionat, în 
perioada 1 iulie 2017- 31 decembrie 2021 indemnizaţia maximă lunară de 
care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de 
şedinţe este de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului. 
       Propun ca indemnizaţia maximă lunară pentru consilierii locali sa fie de 
10% din indemnizaţia lunară a primarului. 



       Fata de aceste considerente , supun aprobarii dumneavoastra proiectul 
de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si  
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, precum şi a 
indemnizaţiei maxime lunare de care beneficiază consilierii locali , in 
conformitate cu prevederile art.36 alin .4 lit.a , art.45 alin.2 lit.a şi art.115 
alin.1 lit.b  din legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale , 
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare . 
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