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MEZŐTEREM KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
54/2017. számú HATÁROZAT 

a Mezőterem község polgármestere szakapparátusa keretében dolgozó köztisztviselők 
és szerződéses alkalmazottak  

alapbérezésének jóváhagyásáról 2018., január 1-től  

 
 

        Mezőterem község Helyi Tanácsa, 2015., december 22-i rendes ülésén;  
           Figyelembe véve a benyújtott határozattervezetben foglaltakat, valamint  annak 
előterjesztését, a szakosztályok jelentését, valamint a helyi tanács  1-es, 2-es és 3-as 
szakbizottságainak jelentését   

 
Tekintettel az alább idézett jogszabályi követelményekre:  
 „- art.1 alin (3), art.2 alin (1), lit. a), art.3 alin (1), art. 6, art.8 alin (1), art..9, art.10, art.. 
11, art.12 alin. (1), art.19, art.27 alin.(2), art. 35, art.36, art.38 alin.(3) lit.e) din Legea nr.153/ 
2017 lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publici cu modificările şi 
completările ulterioare aduse de O.U.G. nr. 91/2017,  

      -  art. VII ale O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      -  art. 5, art.7, din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene Prevederile O.U.G. nr.79/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
  - nomenclatorului funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii 
sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor care sunt prevăzute 
în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;    
  - structura funcţiilor publice aprobate prin hotărârii ale Consiliului local al comunei 
Tiream, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tiream; 
 - H.G. nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată; 
 - Prevederile art.14, art.16, art.17, art.20 - 23, art.40 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
   Luând în considerare procesul - verbal  privind stabilirea salariilor de bază şi a 
coeficienţilor care stau la baza determinării acestora la gradaţia 0 pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din  aparatul de 
specialitate al primarului comunei Tiream înregistrat sub nr.2648./15.12.2017, 
 Constatând necesitatea modificării prevederilor Hotărârii consiliului local al comunei 
Tiream nr. 34/24.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream,                                                         
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”  
 

-  a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es számú Törvény 36 cikkelye (2) bekezdés a) betűje, a (3) bekezdés b) 
betűje a 45. cikkely (2) bekezdés a) és a 115. cikkely  (1) bekezdés „b” betűjének 
előírásai értelmében  

 
ELHATÁROZZA: 

1. Cikkely – 2018., január 1-i kezdettel jóváhagyja a 153/2017-es bérezési törvény 11. 
cikkelye szerinti közalkalmazottak és szerződéses alkalmazottak bérezését, azok 
együtthatóit, akiket közpénzekből fizetnek, az 1A. és 1B Mellékletekben foglaltak 
szerint, amelyek szerves részei jelen határozatnak.                                                                                                                               
  

 



 

2. Cikkely – A 0 fokozatnak megfelelő alapbérek, az 1A. és 1B Mellékletekben 
foglaltak szerint, minden tisztség esetében a az országos, a biztosított bruttó 
alapbérnek a tisztséghez tartozó együtthatójával megszorozva vannak meg  
határozva.                                                                                 

3. Cikkely – A más költségvetési tevékenységi területeken megszabott alapbérek, 
amelyek a polgármester saját apparátusában dolgozók bérezését biztosítják, azok, 
amelyeket a 153/2017-es bérezési törvény Mellékletei tartalmaznak, az említett 
törvény 38. cikkelye szerint.                                                                                                  
4. Cikkely  - (1) A közalkalmazotti funkciót betöltő vagy a szerződéses alkalmazottak 
havi bérét a hitelutalványozó által kibocsátott egyéni adminisztratív okiratban 
állapítják meg. (2) Abban az esetben, ha módosul az országos garantált bruttó 
minimálbér, az alapfizetéseket a hitelutalványozó által kibocsátott egyéni 
adminisztratív okiratban állapítják meg.                                                                                                                                     
 5. cikkely.  - Jelen Határozat 2018. január 1-től lép hatályba. Jelen Határozat 
hatályba lépésétől fogva a Mezőterem község polgármestere szakapparátusa 
keretében dolgozó közalkalmazottak és szerződéssel alkalmazott személyzet 
alapfizetésének megállapítására vonatkozó 34/2017. július 24-i helyi tanácsi 
Határozatot hatályon kívül helyezik. 

   6. cikkely. - Jelen Határozatot a községi jegyző közli Mezőterem község 
polgármesterével, Szatmár Megye Prefektúrájával, a polgármester hivatal keretében 
működő Könyvelőségi pénzügyi osztállyal, közzé teszik a község www.tiream.ro  
honlapján, és kifüggesztik a hivatal hirdetőtáblájára.  

 
 
Mezőterem, 2017. december 22-én, 

 
                     ÜLÉSELNÖK,                                             ELLENJEGYZI, 
                   Kontz Zoltán tanácsos                                  Maria Grigoraş 
                                                 községi jegyző 
 
                                                              
 
Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi 
közigazgatási Törvény 45. (2) bekezdés a) rendelkezéseinek betartása mellett fogadták el. 
Tanácsosok összlétszáma: 11,  
jelen levő tanácsosok száma – 11,  
hiányzó tanácsosok száma – 0,  
mellette szavazók száma – 10, ellene szavazók száma -1, tartózkodók száma - 0 
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A HATÁROZAT DOKUMENTUMAI: 
 
 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
       T I R E A M 
 

                                 ANEXA Nr.1A, LA HOTĂRÂREA NR.54/2017 
privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 
din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie„  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului  comunei Tiream 
 

A. Salariile de bază pentru funcţiile publice din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Tiream 

 

a) Funcţii publice de conducere  

Nr.

c

r

t

. 

 

FUNCŢIA 

Nivelul 

stud

iilor 

Coeficient Salariul 

de bază 

1 Secretar al unităţii administrativ teritoriale  S 3,00 5700 lei 
   NOTĂ: 
    Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel 

maxim 

 

b) Funcţii publice generale de execuţie 

Nr. 

crt. 

 

 FUNCŢIA 

Nivelul 

studiilor 

Coeficient Salariul 

de 

bază 
1. Auditor,grad profesional  superior  S 2,40 4560 

Auditor, grad profesional  principal S 2,20 4180 
Auditor,grad profesional asistent S 2,00 3800 

2 Consilier, consilier juridic, expert,inspector; 

grad profesional superior 

 

S 

 

2,40 

 

4560 
grad profesional  principal S 2,20 4180 
grad profesional asistent S 2,00 3800 
grad profesional  debutant S 1,80 3420 

3 Referent,grad profesional superior M 1,70 3230 
grad profesional  principal M 1,60 3040 
grad profesional asistent M 1,50 2850 
grad profesional  debutant M 1,40 2660 

Notă : 
  Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1 -5 se determină prin majorarea 

salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din LEGEA -  CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

  
Tiream, la  22 decembrie   2017 

 

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
                   Consilier local :Kontz Zoltan                    Secretar:jr. Maria Grigoraş 

 
 

Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2),lit.a) din Legea  
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Total consilieri în funcţie            11 



Nr. total consilierilor prezenţi     11 
Nr. total al consilierilor absenţi    0 
Voturi pentru                             10 
Voturi împotrivă                          1 
Abţineri                                       0 
 

Red.Tehn.G.M. 
5.Exemplare originale 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
       T I R E A M 
 

 
 
    ANEXA N 1B, LA HOTĂRÂREA NRr.54/2017 
privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 
din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie„  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului  comunei Tiream 
 

A. Salariile de bază pentru funcţiile contractuale din  aparatul de specialitate al 
primarului comunei Tiream 

 

b) Funcţii de execuţie pe grade  şi trepte profesionale 

Nr. 

crt. 

 

 FUNCŢIA 

Nivelul 

studiilor 

Coeficient Salariul 

de 

bază 
5. Referent , inspector, arhivar, referent casier   

gradul 1A 
 

M 
 

1,70 
 

3230 
gradul I M 1,60 3040 
gradul II M 1,50 2850 
debutant M 1,40 2660 

13 Portar, paznic ,pompier, guard, bufetier, 
manipulant bunuri, curier   

 
M; G 

 
1,30 

 
2470 

18 Muncitor calificat  I M; G 1,30 2470 
 II M; G 1,24 2356 
 III M; G 1,20 2280 
 IV M; G 1,15 2185 
19 Muncitor necalificat I M;G 1,15 2185 
Notă : 
  Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1 -5 se determină 

prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din LEGEA -  
CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  

 

Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la gradul IA sau Treapta IA, potrivit 
nivelului studiilor , de la administraţia publică locală , se utilizează  şi pentru 
salarizarea  funcţiilor  de la cabinetul primarului  comunei Tiream 

 

Tiream, la  22 decembrie   2017 

 

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
                   Consilier local :Kontz Zoltan                    Secretar:jr. Maria Grigoraş 

 
 
 

Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2),lit.a) din Legea  
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 



Total consilieri în funcţie            11 
Nr. total consilierilor prezenţi     11 
Nr. total al consilierilor absenţi    0 
Voturi pentru                             10 
Voturi împotrivă                          1 
Abţineri                                       0 
 

Red.Tehn.G.M. 
5.Exemplare originale 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA TIREAM 

- P R I M A R –  
Nr. 2704 din 19.12.2017 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 
din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie„  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului  comunei Tiream 

 
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.12. 2017; 
Având în vedere prevederile: 
 - art.1 alin (3), art.2 alin (1), lit. a), art.3 alin (1), art. 6, art.8 alin (1), art..9, art.10, art.. 11, 
art.12 alin. (1), art.19, art.27 alin.(2), art. 35, art.36, art.38 alin.(3) lit.e) din Legea nr.153/ 2017 
lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publici cu modificările şi 
completările ulterioare aduse de O.U.G. nr. 91/2017,  

      -  art. VII ale O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      -  art. 5, art.7, din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene Prevederile O.U.G. nr.79/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
  - nomenclatorului funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii 
sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor care sunt prevăzute 
în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;    
  - structura funcţiilor publice aprobate prin hotărârii ale Consiliului local al comunei 
Tiream, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tiream; 
 - H.G. nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată; 
 - Prevederile art.14, art.16, art.17, art.20 - 23, art.40 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
   Luând în considerare procesul - verbal  privind stabilirea salariilor de bază şi a 
coeficienţilor care stau la baza determinării acestora la gradaţia 0 pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din  aparatul de 
specialitate al primarului comunei Tiream înregistrat sub nr.2648./15.12.2017, 
 Constatând necesitatea modificării prevederilor Hotărârii consiliului local al comunei 
Tiream nr. 34/24.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream,                                                        
         Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b)  din Legea nr.215/201 a 
administraţiei publice locale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

           În temeiul art. art.45 alin. (2) ,lit. a) şi art.115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E : 

 ART.1. - Începând cu data de 01.01.2018 se aprobă salariile de bază şi coeficienţii care 
stau la baza determinării acestora pentru funcţiile publice  şi contractuale , care intră sub 



incidenţa prevederilor art.11 din Legea – cadru nr.153 /2017 privind salarizarea  personalului 
plătit din fonduri  publice,  conform Anexei nr.1A şi Anexei  nr.1B, parte integrantă a prezentei 
hotărâri.                                                                                                                                               
 ART.2. - Salariile de bază aferente gradaţiei 0 pentru funcţiile   prevăzute  în a Anexa  
nr.1A şi Anexa nr.1B  se determină prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi  pentru fiecare  
funcţie , cu salariul de bază minim brut pe ţară , garantat în plată, în vigoare. 

 

 

 

 ART.3. – Salariile de bază  pentru funcţiile specifice  altor domenii de activitate bugetară 
, prevăzute în statele de funcţii, dovedite a fi necesare  desfăşurării activităţii aparatului de 
specialitate al primarului  comunei Tiream, sunt cele prevăzute în Anexele  la Legea – cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din  fonduri publice  şi se acordă potrivit 
art.38 din lege a menţionată. 
 ART.4. - (1)Salariile lunare ale personalului care ocupă funcţiile publice şi funcţiile 
contractuale se vor stabili prin acte administrative individuale  emise de ordonatorul de credite.  
 (2) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, salariile de 
bază se vor stabili prin acte administrative individuale emise de către ordonatorul de credite. 
 ART.5.  - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2018.  
           La data intrării în vigoare a prezentei , Hotărârea   consiliului local nr. 34 din 24 iulie 
2017 privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream, îşi încetează aplicabilitatea. 
 ART.6. - Prezenta hotărâre se comunică Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, 
Primarului comunei Tiream,se publică  pe  sit-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la 
avizierul Primăriei  
 

Tiream, la 19 decembrie  2017 
 

I N I Ţ I A T O R, 
PRIMAR, 

dl.Tar Nicolae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Red./Tehn. G.M. 
  2 Ex. 

 

 

 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA TIREAM 

- P R I M A R –  
 
 
 
                                 ANEXA Nr.1A, LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 
din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie„  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului  comunei Tiream 
 

A. Salariile de bază pentru funcţiile publice din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Tiream 

c) Funcţii publice de conducere  

 

Nr.

c

r

t

. 

 

FUNCŢIA 

Nivelul 

stud

iilor 

Coeficient Salariul 

de  

bază 

1 Secretar al unităţii administrativ teritoriale  S 3,00 5700 lei 
 
 NOTĂ: 

    Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel 

maxim 

 

b) Funcţii publice generale de execuţie 

Nr. 

crt. 

 

 FUNCŢIA 

Nivelul 

studiilor 

Coeficient Salariul 

de 

bază 
1. Auditor, 

grad profesional  superior  

 

S 

 

2,40 

 

4560 
grad profesional  principal S 2,20 4180 
grad profesional asistent S 2,00 3800 

2 Consilier, consilier juridic, expert,inspector; 

grad profesional superior 

 

S 

 

2,40 

 

4560 
grad profesional  principal S 2,20 4180 
grad profesional asistent S 2,00 3800 
grad profesional  debutant S 1,80 3420 

3 Referent 

grad profesional superior 

 

M 

 

1,70 

 

3230 
grad profesional  principal M 1,60 3040 
grad profesional asistent M 1,50 2850 
grad profesional  debutant M 1,40 2660 



Notă : 
  Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1 -5 se determină 

prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din LEGEA -  
CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  

 
PRIMAR, 

dl.Tar Nicolae 
 

 
 
                 
 
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA TIREAM 

- P R I M A R –  
 
    
 
    ANEXA N 1B, LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 
din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie„  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului  comunei Tiream 
 

A. Salariile de bază pentru funcţiile contractuale din  aparatul de specialitate al 
primarului comunei Tiream 

 
 
 

d) Funcţii de execuţie pe grade  şi trepte profesionale 
 

Nr. 

crt. 

 

 FUNCŢIA 

Nivelul 

studiilor 

Coeficient Salariul 

de 

bază 
5. Referent , inspector, arhivar, referent casier   

gradul 1A 
 

M 
 

1,70 
 

3230 
gradul I M 1,60 3040 
gradul II M 1,50 2850 
debutant M 1,40 2660 

13 Portar, paznic ,pompier, guard, bufetier, 
manipulant bunuri, curier   

 
M; G 

 
1,30 

 
2470 

18 Muncitor calificat  I M; G 1,30 2470 
 II M; G 1,24 2356 
 III M; G 1,20 2280 
 IV M; G 1,15 2185 
19 Muncitor necalificat I M;G 1,15 2185 
 
 
Notă : 
  Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1 -5 se determină 

prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din LEGEA -  
CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  

 



Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la gradul IA sau Treapta IA, potrivit 
nivelului studiilor , de la administraţia publică locală , se utilizează  şi pentru 
salarizarea  funcţiilor  de la cabinetul primarului  comunei Tiream 

 
 

PRIMAR, 
dl.Tar Nicolae 

 

 
 
 
 
 
 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
    - P R I M A R - 

 
 

 
EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie„  din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului  comunei Tiream 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.3, alin.(1) şi alin.(4) din Legea – cadru  nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului  plătit din fonduri publice, primarul în calitatea sa de ordonator 
principal de credite are  obligaţia de a gestiona  sistemul  de salarizare , iar în calitatea de 
autoritate executivă, are în conformitate cu prevederile art. 45 alin 6 coroborat cu prevederile 
art. 63 alin (1) lit.c) si lit.(d) , alin 4 lit.a) și alin 5 lit. a - e) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001,republicată,actualizată, atribuția de a propune autorității deliberative aprobarea 
unui  proiect de hotărâre,  cu luarea în considerare a asigurării finanțării numărului total de 
posturi stabilite în condițiile legii,prin  hotărârea consiliului local . 
 În aplicarea celor de mai sus prin Hotărârea nr.34/2017 Consiliul local al comunei 
Tiream a aprobat salariile de bază şi coeficienţii care stau la baza determinării acestora la 
gradaţia 0 pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul structurilor care fac 
parte din familia ocupaţională "Administraţie " cu raportare la salariul minim brut pe ţară 
garantat în plată la acea data de 1450 lei şi cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2017 la 
cap. "cheltuieli de personal". 
   Având în vedere modificările legislative aduse sistemului de salarizare prin :              
1).H.G. nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată, respectiv stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, la 1.900 lei, 
începând cu data de 1 ianuarie 2018;                                                                                                                                 
2). prevederile titlului V Contribuţii sociale obligatori din O.U.G. nr. 79/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,   respectiv:                                               
"......Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate este de 10% şi se datorează de către 
persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei 
de asigurări sociale de sănătate, potrivit prezentei legi ; 
      a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care 
există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, potrivit prezentei legi;                                                
            b) 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute 
în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt 
asimilate acestora;                                                                                                                                                
    c) 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 



263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt 
asimilate acestora." 
" (1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au 
obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă contribuţia de asigurări sociale de sănătate 
datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor.,"                                             
  Văzând că sunt îndeplinite şi cerinţele referitoare la consultarea organizaţiei sindicale 
reprezentative la nivel de unitate după caz, a reprezentanţilor salariaţilor - ataşate prezentului 
proiect de hotărâre,   
    În acord cu proiecţiile de buget realizate de ordonatorii de credite pe anul 2018 la 
capitolul "cheltuieli de personal"  şi cu respectarea prevederilor art. 4 ale Legii nr. 153/2017: "  
(1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice se 
asigură de fiecare ordonator de credite…….  
 
 
 

    (4) Ordonatorii de credite au obligaţia să stabilească salariile de bază/soldele de 
funcţie/salariile de funcţie/soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile, 
soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare/indemnizaţiile lunare, 
sporurile, alte drepturi salariale în bani şi în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea 
personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, 
astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu....."      
 Ţinând cont de faptul că sistemul de salarizare propus prin prezentul proiect de hotărâre 
are la bază principiul legalităţii, nediscriminării, egalităţii şi importanţei muncii depuse, a 
stimulării activităţii personalului căruia i se aplică, a  ierarhizării, pe verticală, cât şi pe 
orizontală, în cadrul aceluiaşi domeniu, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii 
desfăşurate şi nu în ultimul rând a sustenabilităţi  financiare a celor propuse prin prezentul 
proiect de hotărâre.                                                                                                                                                         
 În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele ale 
art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
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                                       RAPORT  DE  SPECIALITATE  
 la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie„  din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  comunei Tiream 

 
 
 În temeiul prevederilor art .44 aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, compartimentul  de 
contabilitate, impozite şi taxe locale,achiziţii publice ,prin contabil Mihalca Ramona,  
formulează prezentul, Raport de specialitate privind iniţierea  proiectului de hotărâre privind 
stabilirea salariilor de bază  pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 
familiei ocupaţionale „Administraţie„  din cadrul aparatului de specialitate al primarului  
comunei Tiream, 
 Potrivit art. 36 alin 3. lit b). din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, primarul propune spre aprobare consiliului 
local în condiţiile legii, proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcţionarii publici  şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Tiream. 
 În baza dispoziţiilor art.11 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, care dispune următoarele:  
 „Art.11.- (1) Pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei 
ocupaţionale „Administraţie“ din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primarii si consilii locale 
si din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de baza se stabilesc prin hotărârea 
consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa 
caz, in urma consultarii organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, 
a reprezentantilor salariatilor. 
   (2) Nomenclatorul functiilor necesare desfasurarii activitatilor specifice fiecarei institutii sau 
autoritati a administratiei publice locale, precum si ierarhia functiilor sunt prevazute in anexa nr. 
VIII cap. I lit. A pct. III si cap. II lit. A pct. IV. 
   (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizeaza de catre ordonatorul de credite, 
cu respectarea prevederilor art. 25. 
   (4) Nivelul veniturilor salariale se stabileste, in conditiile prevazute la alin. (1) si (3), fara a 
depasi nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar sau, dupa caz, a indemnizatiei 
lunare a vicepresedintelui consiliului judetean, sau, dupa caz, a viceprimarului municipiului 
Bucuresti, corespunzator nivelului de organizare: comuna, oras, municipiu, sectoarele 



municipiului Bucuresti, primaria generala a municipiului Bucuresti, exclusiv majorarile 
prevazute la art. 16 alin. (2), cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetele de 

venituri si cheltuieli.” 
 În aplicarea celor de mai sus prin Hotărârea nr.34/2017 Consiliul local al comunei 
Tiream a aprobat salariile de bază şi coeficienţii care stau la baza determinării acestora la 
gradaţia 0 pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul structurilor care fac 
parte din familia ocupaţională "Administraţie " cu raportare la salariul minim brut pe ţară 
garantat în plată la acea data de 1450 lei şi cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2017 la 
cap. "cheltuieli de personal". 
    
 

 

 

 

 

 Având în vedere modificările legislative aduse sistemului de salarizare prin :              
1).H.G. nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată, respectiv stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, la 1.900 lei, 
începând cu data de 1 ianuarie 2018;                                                                                                                                  
2). prevederile titlului V Contribuţii sociale obligatori din O.U.G. nr. 79/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,   respectiv:                                               
"......Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate este de 10% şi se datorează de către 
persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei 
de asigurări sociale de sănătate, potrivit prezentei legi ; 
      a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care 
există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, potrivit prezentei legi;                                                
            b) 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute 
în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt 
asimilate acestora;                                                                                                                                                
    c) 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 
263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt 
asimilate acestora."                                                                                                                                                                    
  "   Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor fizice care 
realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor....."..."Calculul contribuţiei de asigurări 
sociale datorate de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, 
precum şi de către instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f) se realizează prin aplicarea cotei 
prevăzute la art. 138 lit. a) asupra bazelor lunare de calcul prevăzute la art. 139, art. 143-145, 
după caz, în care nu se includ veniturile prevăzute la art. 141 şi 142." 

"....(1) Cota de impozit este de 10% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător 
fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:"   " 
 ......Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate este de 10% şi se datorează de către 
persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei 
de asigurări sociale de sănătate, potrivit prezentei legi.                                                      
 În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor:...."                                
(1)   Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au 
obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă contribuţia de asigurări sociale de sănătate 
datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor.,"                                                                   
3) În vederea respectării regulilor bugetare din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare:  

." Cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată şi sunt determinate de autorizările 
conţinute în legi speciale şi în legile bugetare anuale...........(3) Nicio cheltuială nu poate fi 
înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici nu poate fi angajată şi efectuată din 
aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială.....    (4) Nicio cheltuială 
din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată, 
potrivit legii, şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare.....Cheltuielile prevăzute în 



capitole şi articole au destinaţie precisă şi limitată....... Numărul de personal, permanent şi 
temporar, precum şi fondul salariilor de bază se aprobă distinct, prin anexa la bugetul fiecărei 
instituţii publice. Numărul de salariaţi aprobat fiecărei instituţii publice nu poate fi depăşit...."                                                                                                                             
          Având în vedere impactul financiar asupra bugetului local la partea cu "cheltuieli de 
personal" pe anul 2018 prin aplicarea în anul 2018 a coeficienţilor actuali propuşi prin proiectul 
de hotărâre cu raportare la noul salar minim brut garantat în plată .de 1900 lei;                                 
 Ţinând cont de faptul că începând cu 01.01.2018, în temeiul prevederilor art. 38 alin.(3) 
lit.a) ale  Legii nr.153/2017 salariile de bază ale personalului din cadrul instituţiilor de cultură,  
personalului contractual şi asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap  şi indemnizaţiile 
persoanelor cu handicap se majorează cu 25% faţă de salariul de bază din luna decembrie 
a.c. - cu impact asupra bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tiream; 

  

  Ţinând cont de impactul financiar asupra bugetului local a "cheltuielilor cu personalul"  
care potrivit clasificaţiei economice include pe lângă salariile de bază stabilite prin prezentul 
proiect de hotărâre şi cheltuieli cu deplasările, cheltuielile cu indemnizaţiile consilierilor locali, a 
membrilor comisiilor de concurs/contestaţii, acordarea tranşelor pentru vechimea in muncă, 
etc, se impune  iniţierea prezentului proiect de hotărâre în sensul reaşezării coeficienţilor  care 
stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcţiile din anexe, cu raportare la noul salar 
brut minim pe ţară garantat în plată în cuantum de 1900 lei în vederea asigurării sustenabilităţii 
pe întreg anul financiar 2018 a celor supuse aprobării consiliului local.  
 Salariile de bază  pentru funcţiile publice din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Tiream  se determină prin înmulţirea  coeficienţilor prevăzuţi  în Anexa nr.1 A,la 
hotărâre ,  cu salariul de bază minim brut în plată pe ţară şi gradaţia corespunzătoare vechimii 
în muncă . 
            Salariile de bază  pentru funcţiile contractuale  din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Tiream , care intră sub incidenţa prevederilor art.11, alin.(1)  din Legea – cadru 
nr.153/2017 , se determină prin înmulţirea coeficienţilor  prevăzuţi în Anexa nr.1B la hotărâre , 
cu salariul de bază minim brut în plată  şi gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă . 
 Pentru funcţia de primar şi viceprimar,indemnizaţia lunară se determină în 
 conformitate cu prevederile art.13 alin 1şi art. 38 alin 2 lit. c din Legea cadru nr. 153/2017, 
respectiv prin înmulţirea coeficientului din anexa IX cu salariul minim brut pe ţară garantat în 
plantă în vigoare.  
 Pentru funcţiile de conducere,salariile de bază se stabilesc în conformitate cu 
prevederile art. 19 din Legea cadru nr. 153/2017 , respectiv se stabilesc de către conducătorul  
instituţiei publice în raport cu responsabilitatea, complexitatea şi impactul deciziilor impuse de 
atribuţiile corespunzătoare activităţii desfăşurate, în cadrul acestora fiind inclusă gradaţia 
aferentă tranşei de vechime în muncă la nivel maxim. 
 Salariile de bază   pentru funcţiile specifice altor domenii de activitate bugetară, 
prevăzute în statele de funcţii, dovedite a fi necesare desfăşurării activităţii aparatului de 
specialitate  al primarului comunei Tiream, sunt cele prevăzute  în anexele la Legea – cadru 
nr.153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  şi se acordă  potrivit 
art.38 din lege,- prin dispoziţie/decizie a fiecărui ordonator de credite la data stabilirii noului 
salar de bază  începere din 01.01.2018.   
                Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din primăria comunei Tiream se 
asigură de către primarul comunei Tiream, în condiţiile legii. 
 Faţă de cele prezentate mai sus, consider legală şi justificată propunerea  iniţiatorului 
referitoare la stabilirea salariului de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream, urmând ca, consiliul local să 
aprobe prin hotărâre propunerea d-lui primar,în şedinţa din luna decembrie  2017. 
 

Tiream, la  19 decembrie 2017 
 
 

C O N T A B I L , 
d-na Mihalca Ramona 
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