
                                                            R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 
 

H O T Ă R Â R E 
 
 

pentru  modificarea și completarea H.C.L nr. 60 din 31.07.2017 privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ 
 
 
 Consiliul Local al comunei Vînători  Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrată sub nr. 
397 din 21.01.2018 ; 
 -Raportul de specialitate, înregistrat sub nr.397 din 21.01.2018, al Serviciului 
Financiar Contabil-Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Vînători Neamț; 

-Prevederile art.11 alin.1 din Legea–cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-Prevederile H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 
ţară  garantat în plată; 

-Prevederile Ordonanței de Urgență nr 79/2017 pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

 -Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 90/06.12.2017 privind unele 
masuri fiscal - bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea 
unor termene; 

-Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 91/06.12.2017 pentru 
modificarea si completarea Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice; 
 In temeiul prevederilor art.36 alin.(9)  şi ale art. 45 alin.(1) şi ale art.115 alin.1, lit.b) 
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Modificarea și completarea H.C.L nr. 60 din 31.07.2017 privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ, conform Anexei la prezenta parte 
integrantă a acesteia, începând cu data de 01.01.2018. 
 Art.2. Primarul comunei Vînători  Neamt,  în calitate de ordonator principal de 
credite va urmări modul în care Serviciul  Financiar Contabil-Impozite şi Taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ va lua toate măsurile 
necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 
 Art.3 La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice altă 
prevedere contrară. 



 Art.4. Secretarul comunei Vînători Neamt va asigura publicitatea şi comunicarea 
prezentei hotarari instituţiilor şi persoanelor interesate. 
Nr. 2 
Din 31.01.2018                             

Preşedinte de şedintă: 
Consilier,  Alexandru CIUBOTARU 

                                                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                                                                       Secretar,                                                                     

                                                                                                              Alina-Iuliana FLOŞ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   15 
   Pentru  :    15  
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PROIECT                                           

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 
H O T Ă R Â R E 

 
 

pentru modificarea și completarea H.C.L nr. 60 din 31.07.2017 privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ 
 
Având în vedere: 
 - Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrată sub nr. 
397 din 22.01.2018; 
 -Raportul de specialitate, înregistrat sub nr.397 din 22.01.2018, al Serviciului 
Financiar Contabil-Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Vînători Neamţ; 

-Prevederile art.11 alin.1 din Legea–cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

-Prevederile H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 
ţară  garantat în plată; 

-Prevederile Ordonanței de Urgență nr 79/2017 pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;  

-Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 90/06.12.2017 privind unele 
masuri fiscal - bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea 
unor termene; 

-Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 91/06.12.2017 pentru 
modificarea si completarea Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice; 
 In temeiul prevederilor art.36 alin.(9)  şi ale art. 45 alin.(1) şi ale art.115 alin.1, lit.b) 
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Modificarea și completarea H.C.L nr. 60 din 31.07.2017 privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ, conform Anexei la prezenta parte 
integrantă a acesteia, începând cu data de 01.01.2018. 
 Art.2. Primarul comunei Vînători  Neamt,  în calitate de ordonator principal de 
credite va urmări modul în care Serviciul  Financiar Contabil-Impozite şi Taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ va lua toate măsurile 
necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 
 Art.3 La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice altă 
prevedere contrară. 



 Art.4. Secretarul comunei Vînători Neamt va asigura publicitatea şi comunicarea 
prezentei hotarari instituţiilor şi persoanelor interesate. 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vînători Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
                                                                                      
                                                                                      Avizat pt. legalitate, 
                                                                                              Secretar, 
                                                                                       Alina-Iuliana FLOŞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 

Str. Ştefan cel Mare, nr.174 
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 

e-mail: comunavinatorineamt@gmail.com 

 
 
 

   Nr.  397   din 22.01.2018                                                                  Aprob, 
                                                                                                              Primar,                                      
                                                                                                jr. Maria PETRARIU 

 
REFERAT DE SPECIALITATE 

 proiectului de hotarare privind  modificarea și completarea H.C.L nr.60 din 
31.07.2017 pentru stabilirea salariilor pentru functiile publice și contractuale din 

aparatul de specialitate al primarului Comunei Vînători-Neamț 
 

 In temeiul art.11 din Legea Cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit 

din fonduri publice, prin HCL 60/2017 au fost stabilite salariile de baza pentru functiile 

publice si contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Vinatori Neamt. 

Prin Ordonanta de Urgenta nr 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal s-au modificat contributiile sociale obligatorii pe care 

trebuie sa le plateasca angajatorii pentru salariatii proprii incepand cu ianuarie 2018, 

astfel: 

- Contributiile de asigurari sociale (CAS) pentru conditii normale de munca, in cota 

de 25%, ce va fi in totalitate in sarcina salariatului; 

- Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS), in cota de 10%, ce va fi in 

totalitate in sarcina salariatului; 

- Contributia asiguratorie de munca, in cota de 2.25%, ce va fi in totalitate in 

sarcina angajatorului. 

Potrivit Hotararii de Guvern 846/2017, incepand cu data de 1 ianuarie 2018 se 

stabileste salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata la 1900 lei lunar. 

 

Avand in vedere art.VII din Ordonanta de Urgenta nr 82/2017 pentru modificarea si 

completarea unor acte normative : 



ART. VII 
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 
62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu 
există încheiat contract/acord colectiv de muncă, iniţierea negocierii colective este 
obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 62/2011, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 este obligatorie negocierea 
colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare.  
    (3) În aplicarea prevederilor alin. (1)-(2) şi prin derogare de la prevederile art. 135 alin. 
(1) lit. a) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
unităţile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federaţie reprezentativă la 
sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a 
actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţi ai federaţiei sindicale, în baza 
mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii salariaţilor. 
    (4) În aplicarea prevederilor alin. (1)-(2) şi prin derogare de la prevederile art. 135 alin. 
(1) lit. b) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
unităţile în care nu există sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de 
muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţii salariaţilor împreună 
cu un reprezentant al unei federaţii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei 
confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional, la invitaţia reprezentanţilor 
salariaţilor. 
    (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în perioada 20 noiembrie-20 decembrie 2017. 
 
 

In contextul transferurilor contributiilor de la angajator la angajati și ca urmare a 

consultarilor cu reprezentantii salariatilor asa cum rezulta din Procesul Verbal 

nr.5228/2017, s-a decis la nivelul unitatii administrativ-teritoriale stabilirea salariilor de 

baza ale functionarilor publici si a personalului contractual prin inmultirea coeficientilor 

din anexa prexentului referat cu salariul minim pe tara. 

Astfel,  salariul de baza se calculeaza prin imultirea coeficientilor din Anexa ce face 

parte integrata din prezentul referat de, cu valoarea salariului de baza minim brut pe tară 

garantat în plată în vigoare de la 01.01.2018, respectiv 1.900 lei .  

Tinand cont de prevederile art. (5) din Ordonanta de Urgenta a Guvenului nr. 

90/06.12.2017 privind unele masuri fiscal - bugetare, modificarea si completarea unor acte 

normative si prorogarea unor termene, care stipuleaza ca: "(1) in anul 2018, numarul 

maxim de posturi care se finanteaza din fonduri publice, pentru institutiile si autorititatile  

publice, indiferent de modul de finantare si subordonare, se stabileste astfel incat sa se 

asigure plata integrala a drepturilor de natura salariala acordate in conditiile legii, cu 

incadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin buget. (2) Ordonatorii de credite 



stabilesc, in limitele prevederilor legale, numarul maxim de posturi care se finanteaza in 

anul 2018, in conditiile alin. (1). ", 

 

In vederea asigurării unei proiecţii bugetare a cheltuielilor de personal sustenabile 

pentru anul 2018, propunem spre aprobare materialul promovat, cu anexa care face parte 

integrantă . 

Serviciul Financiar Contabil-Impozite şi Taxe, 

insp.Florean Ramona 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
e-mail: comunavinatorineamt@gmail.com 

 
   Nr.  397   din 22.01.2018                                                                   
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectului de hotarare privind modificarea și completarea H.C.L nr.60 din 
31.07.2017 pentru stabilirea salariilor pentru functiile publice și contractuale din 

aparatul de specialitate al primarului Comunei Vînători-Neamț 
 

Prin proiectul de hotărâre ce are la baza prezenta expunere de motive se propune 
modificarea si completarea HCL nr.60/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Vînători Neamț și serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate 
în subordinea Consiliului local al comunei Vînători Neamț, 

   Potrivit Legii nr. 153/2017 pentru salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare, ce reprezintă noua lege cadru a 
salarizării bugetarilor, salariile de bază începând cu data de 01.07.2018, pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale 
„Administraţie“, din aparatul propriu al primăriilor si consiliilor locale si din serviciile 
publice din subordinea acestora, se stabilesc prin hotărâre a autorităţii deliberative 
care, totodată, este competentă, să aprobe, în condiţiile legii, bugetul de venituri şi 
cheltuieli al unităţii administrativ-teritoriale, la propunerea primarului.  

Primarul, în calitatea sa de ordonator principal de credite, are, potrivit art. 3 alin. (1) 
din Legea nr. 153/2017, atribuţia de a gestiona sistemul de salarizare, iar în calitatea de 
autoritate executivă, are, în conformitate cu art. 45 alin. 6 coroborat cu art. 63 alin. (1) lit. 
c) şi d), alin. (4) lit. a) şi alin. 5 lit. a)-e), atribuţia, de a propune autorităţii deliberative 
aprobarea unui astfel de proiect de act administrativ, cu luarea în considerare a finanţării 
numărului total de posturi, stabilit, în condiţiile legii, de Instituţia Prefectului . 

In conformitate cu prevederile 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 primăriei 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 excepție de la lit. a), începând cu data de 1 ianuarie 2018, în conformitate cu 
dispozițiile 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 condițiile art. 11 alin. (1) din Legea-cadru, prin 
hotărâre a consiliului local, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative sau, 
după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. 

Prin Ordonanta de Urgenta nr 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal s-au modificat contributiile sociale obligatorii pe care 
trebuie sa le plateasca angajatorii pentru salariatii proprii incepand cu ianuarie 2018, 
astfel: 

-Contributiile de asigurari sociale (CAS) pentru conditii normale de munca, in cota 
de 25%, ce va fi in totalitate in sarcina salariatului; 

-Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS), in cota de 10%, ce va fi in 
totalitate in sarcina salariatului; 

-Contributia asiguratorie de munca, in cota de 2.25%, ce va fi in totalitate in 
sarcina angajatorului. 

Potrivit Hotararii de Guvern 846/2017, incepand cu data de 1 ianuarie 2018 se 
stabileste salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata la 1900 lei lunar. 

Avand in vedere art.VII din Ordonanta de Urgenta nr 82/2017 pentru modificarea si 

completarea unor acte normative : 

ART. VII 
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 
62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu 
există încheiat contract/acord colectiv de muncă, iniţierea negocierii colective este 
obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 62/2011, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 este obligatorie negocierea 
colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare.  
    (3) În aplicarea prevederilor alin. (1)-(2) şi prin derogare de la prevederile art. 135 alin. 
(1) lit. a) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
unităţile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federaţie reprezentativă la 
sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a 
actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţi ai federaţiei sindicale, în baza 
mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii salariaţilor. 
    (4) În aplicarea prevederilor alin. (1)-(2) şi prin derogare de la prevederile art. 135 alin. 
(1) lit. b) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 



unităţile în care nu există sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de 
muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţii salariaţilor împreună 
cu un reprezentant al unei federaţii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei 
confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional, la invitaţia reprezentanţilor 
salariaţilor. 
    (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în perioada 20 noiembrie-20 decembrie 2017. 
 

In contextul transferurilor contributiilor de la angajator la angajati și ca urmare a 
consultarilor cu reprezentantii salariatilor asa cum rezulta din Procesul Verbal 
nr.5228/2017, s-a decis la nivelul unitatii administrativ-teritoriale stabilirea salariilor de 
baza ale functionarilor publici si a personalului contractual prin imultirea coeficientilor 
stabiliti prin HCL nr.60/2017, cu valoarea salariului de baza minim brut pe tară garantat în 
plată în vigoare de la 01.01.2018, respectiv 1.900 lei 

 
Este de menționat că în anexa la proiectul de hotărâre a fost preluat, potrivit art. 11 

alin. (2) din Legea nr. 153/2017, nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării 
activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, 
precum şi ierarhia funcţiilor, așa cum acestea sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A 
pct. III şi cap. II lit. A pct. IV, la actul normativ, menționat mai sus.  

Ierarhizarea funcţiilor s-a făcut şi prin raportare la principiile prevăzute la art. 6 lit. 
b)-f) din legea salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, dar şi ținându-se 
cont de criteriile generale prevăzute la art. 8 din actul normativ menționat, precum: 
cunoştinţe şi experienţă; complexitate, creativitate şi diversitate a activităţilor; judecata şi 
impactul deciziilor; responsabilitate, coordonare şi supervizare; dialog social şi 
comunicare; condiţii de muncă; incompatibilităţi şi regimuri speciale. 

În același timp s-au avut in vedere la stabilirea ierarhiei funcţiilor si prevederile art. 
13 alin. (1) şi ale anexei din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, 
unde este enumerată, într-o anumită ordine ierarhică, categoria funcţionarilor publici de 
conducere, ce cuprinde persoanele numite în una dintre următoarele funcţii publice: 
secretar al unității administrativ-teritoriale, arhitect-sef, director executiv în cadrul 
aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor/serviciilor 
publice subordonate acestora, şef serviciu, şef birou. 

Menţionăm că ierarhizarea funcţiilor de execuţie s-a făcut prin raportare la art. 14 
din Legea nr. 188/1999, unde se prevede că: 

- sunt funcţionari publici de execuţie din clasa I persoanele numite în următoarele funcţii 
publice generale: consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector, precum şi în 
funcţiile publice specifice asimilate acestora. 

- sunt funcţionari publici de execuţie din clasa a II-a persoanele numite în funcţia publică 
generală de referent de specialitate, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate 
acesteia 



- sunt funcţionari publici de execuţie din clasa a III-a persoanele numite în funcţia publică 
generală de referent, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acesteia. 

Totodată, a fost avut în vedere art. 15 din statutul funcționarilor publici, astfel că 
funcţiile publice de execuţie au fost structurate pe grade profesionale, după cum urmează: 
superior, ca nivel maxim; principal; asistent; debutant. Diferenţierea în cadrul aceluiaşi 
grad profesional s-a făcut prin raportare la gradaţia de vechime, astfel încât să fie 
respectate criteriile generale şi principiile prevăzute de lege. 

Precizam ca nivelul veniturilor salariale s-a stabilit, în condiţiile prevăzute la alin. 
(1) şi (2) ale art. 11, cu respectarea întocmai a alin. (4) al acestui articol din Legea 
153/2017, în sensul ca venitul cel mai mare din ierarhie nu depăşeşte nivelul indemnizaţiei 
lunare a funcţiei de viceprimar al comunei Vînători Neamț, care este în cuantum de  7600 
lei/lună, potrivit anexei IX, lit. C), pct. 26 din Legea salarizării personalului plătit din 
fonduri publice. 

Stabilirea indemnizaţiei viceprimarului comunei Vînători Neamț s-a făcut potrivit 
art. 13 alin. (1) din Legea 153/2017, unde se prevede ca ,,indemnizaţiile lunare pentru 
funcţiile de demnitate publică se determină prin înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX, 
în speță coeficientul 4, cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, 
respectiv 1900 lei, rezultând cuantumul indemnizației lunare de 7600 lei. 

Totodată precizăm că salariile de bază şi gradaţiile din anexa la hotărâre s-au stabilit 
potrivit art. 10 din legea salarizării personalului plătit din fonduri publice, acestea fiind 
diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii. 

Fiecărei funcţii din anexa la hotărâre şi fiecărui grad/treaptă profesională, i s-a 
aplicat un corespondent de 5 gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu 
excepţia funcţiilor de conducere pentru care gradaţia este inclusă în salariul de bază, 
prevăzut pentru aceste funcţii, ierarhizate în anexa VIII. 

Salariile de bază prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre, pentru funcţiile de 
execuţie, au fost calculate pornindu-se de la gradaţia 0 şi ținându-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, după cum urmează: 

a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani – s-a determinat prin majorarea salariului de bază 
prevăzut în anexa la proiectul de hotărâre la gradaţia 0, cu cota procentuală de 7,5%, 
rezultând noul salariu de bază; 

b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - s-a determinat prin majorarea salariului de bază 
prevăzut în anexa la proiectul de hotărâre la gradaţia 1, cu cota procentuală de 5%, 
rezultând noul salariu de bază; 



c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - s-a determinat prin majorarea salariului de 
bază prevăzut în anexa la proiectul de hotărâre la gradaţia 2, cu cota procentuală de 5%, 
rezultând noul salariu de bază; 

d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - s-a determinat prin majorarea salariului de 
bază prevăzut în anexa la proiectul de hotărâre la gradaţia 3, cu cota procentuală de 2,5%, 
rezultând noul salariu de bază; 

e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - s-a determinat prin majorarea salariului de bază 
prevăzut în anexa la proiectul de hotărâre la gradaţia 4, cu cota procentuală de 2,5%, 
rezultând noul salariu de bază. 

Precizăm ca „personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe 
perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%”. 

La stabilirea salariilor pentru funcţiile contractuale s-a avut în vedere cap. II lit. A 
pct. IV din anexa VIII la Legea nr. 153/2017 precum şi actele normative cu caracter 
specific, aplicabile fiecărui domeniu de activitate în parte, precum : 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale pentru Asistenţa Socială, act normativ ce 
prevede la art. 27 şi art. 37 că serviciile sociale sunt servicii de interes general ce se 
organizează în forme/structuri diverse, în funcţie de specificul activităţii/activităţilor 
derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari, acestea putând fi 
structuri specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi 
autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună.  

La nivelul comunei Vînători Neamț are aplicabilitate art. 41 din legea asistentei 
sociale, întrucât serviciile sociale acordate şi administrate de către autorităţile 
administraţiei publice locale sunt organizate ca structura fără personalitate juridică, 
respectiv Serviciul Public de Asistenta Socială. 

Funcțiile publice si contractuale din cadrul serviciului au fost asimilate funcţiilor din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamț, în scopul 
respectării principiului nediscriminării şi a jurisprudenţei din România, cu referire la 
aplicabilitatea practică a acestui principiu. Asistenții personali se regăsesc in anexa 2 la 
legea cadru, iar in cazul lor are aplicabilitate art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea 153/2017. 

- Legea politiei locale nr. 155/2010, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr. 307/2006 privind stingerea incendiilor, unde la art. 13 lit. f) se prevede 
că autoritatea deliberativă are obligaţia de a prevedea distinct, potrivit legii, din resursele 
financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea organizării, înzestrării, 
funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile de urgenţă voluntare 
înfiinţate şi exercită controlul folosirii acestora.  



In vederea asigurării unei proiecţii bugetare a cheltuielilor de personal sustenabile 

pentru anul 2018, propunem spre aprobare materialul promovat, cu anexa care face parte 

integrantă. 

 

Primar, 

Jr. Maria PETRARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


