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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA COMUNEI PÎRTEŞTII DE JOS
COMPARTIMENT

APARAT PERMANENT DE LUCRU ȘI RESURSE UMANE
Nr.757 din 6.02.2018

RAPORT
referitor la Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru
personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava și stabilirea îndemnizației
lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Pîrteștii de Jos,

jud.Suceava, pentru anul 2018

Potrivit art. 38, alin. (3) lit. a) din Legea nr. 153/2017, începând cu 01.01.2018,
cuantumul brut al salariilor de bază şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor,
compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de
salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut de care beneficiază
personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat
pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita de 30% din suma salariilor de bază,
astfel cum aceasta apare prevăzută la art. 25 din lege, în măsura în care personalul
respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Prin excepţie de la lit. a), începând cu data de 1 ianuarie 2018, în conformitate cu
dispoziţiile art. 38 alin. (3) lit. "e" din LEGEA-CADRU nr. 153/2017, salariile lunare ale
funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale
"Administraţie" se stabilesc în condiţiile art. 11 alin. (1) din Legea-cadru, prin hotărâre
a consiliului local, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative sau, după
caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
Tot prin exceptie de la lit. a) a alin. (3) al art. 38 este lit. "f" a aceluiaşi articol din
LEGEA-CADRU nr. 153/2017, potrivit căruia începând cu data de 1 ianuarie 2018
indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică prevăzute în anexa nr. IX
se stabilesc pe baza coeficienţilor şi a salariului de bază minim brut pe ţară garantat
în plată, care, in conformitate cu art. 1 din Hotărârea nr. 846/2017 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 1900 lei.

Astfel, având în vedere:
- Prevederile art. 11, art. 12, art. 13 alin.(1), art. 15, art. 19,art. 20, art. 38 alin. (2)
lit.b) și art. 40 din Legea- Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe
ţară garantat în plată.
-Negocierile dintre angajații primăriei comunei Pîrteștii de Jos, funcționari publici și
contractuali, și conducerea primăriei, prin care s-a convenit acordarea unor salarii de
bază în limita sumelor prevăzute în bugetul local cu această destinație, ținând cont și
de faptul că în anul 2018 nu se vor acorda tichete de vacanță întrucât fondurile
repartizate nu sunt suficiente;
-Expunerea de motive a primarului înregistrată la nr. 755 din 6.02.2018, conform
căreia la întocmirea proiectului de hotărâre privind stabilirea salariului de bază
pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al
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primarului comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava și stabilirea îndemnizației lunare a
consilierilor locali din cadrul Consiliului local Pîrteștii de Jos, jud.Suceava, pentru anul
2018 s-au luat în considerare prevederile legale, propunerile salariaților instituției
precum și fondurile repartizate plății salariilor;
- Nivelul veniturilor salariale stabilite, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) ale art.
11, cu respectarea întocmai a alin. (4) al acestui articol din Legea 153/2017 potrivit
căruia: „Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi
(3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz,
a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a
viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună,
oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului
Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în
cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli"
-Salariile de bază pentru funcţiile de execuţie, care au fost calculate pornindu-se de
la gradaţia 0 şi ţinandu-se cont de tranşele de vechime în muncă, în funcţie de care
s-au acordat cele 5 gradaţii, precum şi cotele procentuale corespunzătoare acestora,
calculate la salariul de bază, avut la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie
şi incluse în acesta;
precum și acordarea sporurilor prevăzute de lege pentru activitatea desfășurată în
timpul nopții precum și pentru exercitarea controlului financiar preventiv,

Propunem Consiliului local analizarea, avizarea și adoptarea Proiectului de hotărâre
privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava și
stabilirea îndemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Pîrteștii
de Jos, jud.Suceava, pentru anul 2018.

Secretar Consilier asistent
Ciornei Laura Buliga Marius Adrian


