ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL GAESTI

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din
cadrul familiei ocupationale ,, Administratie,, din aparatul de specialitate al Primarului Orasului
Gaesti

Consiliul Local Gaesti , judetul Dambovita ;
Avand in vedere :
expunerea de motive a primarului oras Gaesti in calitate de initiator al proiectului de
hotarare prin care se propune stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul
contractual din cadrul familiei ocupationale “ Administratie” din aparatul de specialitate al
Primarului orasului Gaesti:
-

raportul compartimentului Resurse umane nr. 16252/ 18.10.2017 ;

prevederile art.11 si 25 din Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice ;
procesul- verbal nr. 16255/2017, incheiat cu ocazia realizarii procedurii de consultare a
reprezentantului sindicatului reprezentativ , ales al salariatilor din Primaria Oras Gaesti ;
prevederile art. 63, alin. (4), lit. a din Legea 215/2001, Legea administratiei publice
,republicata.
In temeiul dispozitiilor art. 36, alin. (2) lit. d , alin. (4) lit. b, alin. (6) lit.a, pct. 2, 4,8,9,12
si 16, art. 45 alin.(2) lit.a, art. 115 alin. (1) lit.b, art. 116 alin. (1) din Legea administratiei publice
locala, republicata

SE PROPUNE :

ART.1 Incepand cu data de 01.12.2017 se stabilesc coeficientii de ierarhizare si salariile de baza
pentru functionarii publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialiate al

primarului orasului Gaesti, conform anexelor I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, la prezenta hotarare care
fac parte integranta din aceasta.
ART.2 La emiterea dispozitiilor de stabilire a salariilor de baza, corform anexelor la prezenta
hotarare de consiliu, se va cuprinde o majorare de 10% pentru personalul care exercita activitatea
de control financiar preventiv, conform art. 15 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice.
ART.3 - Salariul de bază se stabileşte prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi in anexe cu salariul
de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.
ART 4 - Indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali ai Orasului Gaesti pentru
participarea la numărul maxim de şedinţe este de 10% din indemnizaţia lunară a primarului, prin
derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017- 31 decembrie 2021.
ART. 5 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza, primarul orasului Gaesti
prin Compartimentul Resurse umane si Serviciul Buget contabilitate, impozite si taxe,
informatica, prin emiterea de dispozitii individuale de reincadrare a functionarilor publici si
personalului contractual cu privire la stabilirea salariului de baza, in conditiile legii.
ART. 6 - Prezental hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judetului Dambovita si
Compartimentului Resurse Umane , Primarului Orasului Gaesti, Serviciului Buget
contabilitate, impozite si taxe, informatica.

INITIATOR ,

Primar , jr. Gheorghe Grigore

Avizat de legalitate

,

Secretar ,
Jr. Diaconu Mitica

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din
cadrul familiei ocupationale ,, Administratie,, din aparatul de specialitate al Primarului Orasului
Gaesti

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (9) „Consiliul local îndeplineşte orice alte
atribuţii stabilite prin lege.”
În Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie a fost publicată Legea-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, act care a intrat în vigoare la data de 1
iulie 2017 și care abrogă, printre altele, Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice.
Potrivit art. 11, alin. 1 din Legea-cadru 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 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, .
La art. 11 alin. (4) se specifică că nivelul veniturilor salariale se stabileşte fără a depăşi nivelul
indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în
bugetele de venituri şi cheltuieli.
Având în vedere necesitatea stabilirii noilor salarii pentru aparatul de specialitate al primarului
Orasului Gaesti , în respectarea prevederilor noi legi a salarizării, propun ca salariile de bază şi
indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică să se stabilească prin înmulţirea
coeficienţilor minimi de ierarhizare prevăzuţi în anexele la prezentul proiect de hotărâre, cu
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.
proiect de hotărâre, cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.
De asemenea, indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali ai Orasului Gaesti pentru

participarea la numărul maxim de şedinţe propun a fi de 10% din indemnizaţia lunară a
primarului, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017- 31
decembrie 2021.
Având în vedere cele mai sus expuse, revin cu acest proiect si supun spre aprobarea
dumneavoastră prezentul proiect de hotărâre, pe care îl consider legal şi oportun.

Primar ,

Jr. Gheorghe Grigore

