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                                    RAPORT  

      privind stabilirea salariului de bază pentru secretarul unităţii 

administrativ-teritoriale, precum şi a indemnizaţiei maxime lunare de  

                     care beneficiază consilierii locali 

                                       

              

         Având în vedere prevederile art.11, art.38 alin.1 şi alin.2 lit.a , b şi c 

din legea- cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice , salariile de bază ale personalului din administratia publica 

locală se stabilesc prin hotărâre a Consiliului local , în urma consultării 

organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau a reprezentantilor 

salariaţilor , acolo unde nu există sindicat , la propunerea ordonatorilor de 

credite,  astfel încât nivelul veniturilor salariale stabilite să nu depaseasca 

nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar , şi anume 5.800 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. 

         Pentru funcţiile de demnitate publică : primar şi viceprimar , 

indemnizaţiile lunare s-au stabilit prin înmulţirea coeficienţilor din anexa 

nr.lX cu salariul de bază minim brut pe tara garantat in plată în vigoare , si 

anume : 1450 lei x5,00 si 1450 lei x4,00. 

         Pentru funcţia publică de conducere de secretar al unităţii administrativ 

teritoriale , salariul de bază s-a stabilit prin aplicarea coeficientului (min.-

max.) 3,95 - 4,00 , în conformitate cu prevederile art.19 din legea –cadru , în 

funcţie de vechime gradul l/ll , începând cu luna octombrie a acestui an. 

         Referitor la indemnizaţia maximă lunară de care pot beneficia 

consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe ( 1 şedinţă 

ordinară şi două şedinţe de comisii de specialitate pe lună) , consiliul local 

poate stabili un cuantum  de până la 10% din indemnizaţia lunară a 

primarului, în conformitate cu prevederile art.40 din legea –cadru. Propun 

acordarea unei indemnizaţii de 10% din indemnizaţia lunară a primarului , 

începând cu luna octombrie a acestui an.      



        Ţinînd cont de aceste prevederi legale , supunem analizei şi aprobării 

dumneavoastra proiectul de hotarare privind stabilirea salariului de bază 

pentru funcţia publică de conducere de secretar al U.A.T.C., precum şi a 

indemnizaţiei maxime lunare de care beneficiază consilierii locali pentru 

participarea la şedintele de consiliu şi ale comisiilor de specialitate.   
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