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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA PÂRTEŞTII DE JOS
PRIMAR

Nr. 7388 din 21.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din
fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pârteștii de

Jos, jud.Suceava și stabilirea îndemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul
Consiliului local Pârteștii de Jos, jud.Suceava, pentru anul 2019

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
consilului local,.....”

La art. 11 alin. (4) se menționează că nivelul veniturilor salariale se stabileşte fără a
depăşi nivelul îndemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar cu încadrarea în cheltuielile de
personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.

Având în vedere:
- stabilirea salariului minim pe economie la suma de 2080 lei cu data de 1.01.2019;

- faptul că, sub efectul legii, suntem obligați să acordăm angajaților salariul minim pe economie
stabilit prin HG nr. 937/7.12.2018:

- întrucât nu cunoaștem, la această dată, dacă dispunem de fondurile necesare acordării
voucherelor de vacanță și/sau a îndemnizației de hrană, precum și acordării altor sporuri în
afară de spor CFP și spor de noapte;

- prevederile art. 13. (1) al Legii nr. 153/2017 potrivit căruia: „Indemnizaţiile lunare pentru
funcţiile de demnitate publică se determină prin înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX cu
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare”.

- faptul că, datorită majorării salariului minim pe economie, este necesară o corecție a nivelului
salariilor de bază al funcțiilor publice/contractuale față de nivelul salariilor de bază al funcțiilor
publice/contractuale acordate în anul 2018, coroborat cu volumul de muncă și gradul de
răspundere al funcționarilor publici,

Propun, pentru anul 2019, menținerea numărului de angajați și acordarea salariilor de bază
conform anexei la proiectul de hotărâre.

La întocmirea anexei privind salariile pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul
aparatului de specialitate s-au recalculat salariile cu acordarea gradațiilor reprezentând
vechimea în muncă, s-a ținut cont de proiectul de buget pentru anul 2019 și s-a ținut cont de
principiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 153/2017 după cum urmează:
a) principiul legalităţii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc prin norme
juridice de forţa legii, cu excepţia hotărârilor prevăzute la art. 11 alin. (1), conform principiilor
enunţate de art. 120 din Constituţia României, republicată, dar cu încadrare între limitele
minime şi maxime prevăzute prin prezenta lege;
b) principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare şi instituirii

unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeaşi
activitate şi are aceeaşi vechime în muncă şi în funcţie;
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c) principiul egalităţii, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare
egală;
d) principiul importanţei sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul

bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activităţii şi nivelul
studiilor;
e) principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, în contextul recunoaşterii şi

recompensării performanţelor profesionale obţinute, pe baza criteriilor stabilite potrivit legii şi
regulamentelor proprii;
f) principiul ierarhizării, pe verticală, cât şi pe orizontală, în cadrul aceluiaşi domeniu, în

funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate;
g) principiul transparenţei mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, în sensul

asigurării predictibilităţii salariale pentru personalul din sectorul bugetar;
h) principiul sustenabilităţii financiare, în sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru

personalul bugetar, astfel încât să se asigure respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal
ale bugetului general consolidat, stabilite în condiţiile legii;
i) principiul publicităţii în sensul transparenţei veniturilor de natură salarială, precum şi a altor

drepturi în bani şi/sau în natură pentru toate funcţiile din sectorul bugetar.

De asemenea, îndemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali ai comunei
Pârteştii de Jos pentru participarea la numărul maxim de şedinţe propun a fi de 5% 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, ceea ce asigură o valoare de 416 lei, propunere ce se
încadrează în bugetul propus pentru anul 2019.

Menționez că anexa la acest Proiect de hotărâre se poate modifica după adoptarea
bugetului local aferent anului 2019, în funcție de fondurile disponibile.

Având în vedere cele mai sus expuse, supun spre aprobarea dumneavoastră prezentul
proiect de hotărâre, pe care îl consider legal şi oportun.

Primar,
Toma Ioan Pavel


