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PROIECT 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Techirghiol, jud. Constanţa şi a indemnizaţiei 

lunare a consilierilor locali 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa extraordinara din data de 

24.02.2020,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

– Soceanu Iulian-Constantin,  

           Având în vedere: 

- Prevederile Art. 8, Art. 11,  Art. 16 , Art. 14 si Art. 25 din Legea nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- prevederile O.U.G. nr. 1/06.01.2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative, 

- H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;  

- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a 

unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și 

prorogarea unor termene, modificata si completata; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.a, alin.3 lit.c, art. 139, art.196 alin.1 lit.a din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 – Se stabilește salariul de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orașului Techirghiol, jud. Constanța, conform anexei nr.1 

– parte integrantă la prezenta. 

 Art.2 – Începând cu data de 01 martie 2020, indemnizația lunară de care beneficiază 

consilierii locali ai orașului Techirghiol este in cuantum de pana la 10% din indemnizația lunara a 

primarului, pentru participarea la cel puțin o ședință a autorității deliberative si o ședință a comisiei 

de specialitate, pe lună, desfășurate in condițiile legii. 

 Art.3 –  Secretarul general al orașului va face publică prezenta hotărâre prin afișaj şi o va 

comunica instituțiilor şi persoanelor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

Înregistrat cu nr. ……… / …………………  

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL, 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 
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Serviciul Administratie Publica Locala 

Compartiment Resurse Umane 

Nr. 2718 din 17.02.2020  

 

VIZAT, 

PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul plătit din 

fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

 Orașului Techirghiol, județul Constanța  

 

1. TEMEIUL DE FAPT: 

 

- Art. 8 si Art. 11  din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătiti 

din fonduri publice, modificata si completata;  

- Art. 14 si Art. 25 din Legea nr. 153/2017, modificata si completata, privind 

acordarea unei indemnizatii lunare pentru titlul stiintific de doctor; 

- Art. 16 din Legea nr. 153/2017, modificata si completata, privind drepturile 

salariale pentru activitatea prestata in proiecte finantate din fonduri europene. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 153/2017, pentru functionarii publici si 

personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale «Administrație » din aparatul 

propriu din primarii si consilii locale, salariile de baza se stabilesc prin hotarare a 

consiliului local, in urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de 

unitate. 

In conformitate cu prevederile Art.11 alin (3) din Legea nr. 153/2017, 

modificata si completată, stabilirea salariilor lunare se realizeaza de catre 

ordonatorul de credite cu respectarea Art.25. 



                                              

                                                                       
                                                           

 

 

                                              

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

  Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100 

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314 

E-mail: apl@primariatechirghiol.ro 

Web: www.primariatechirghiol.ro 

 

  Nivelul veniturilor salariale se stabileste in conformitate cu prevederile 

Art. 11 alin (1 ) si (3) din Legea nr. 153/2017, modificata si completata, fara a 

depasi nivelul indemnizatiei lunare a viceprimarului orasului, exclusiv 

majorarile prevazute de Art. 16 alin (2), cu încadrarea în cheltuielile de 

personal aprobate in bugetele de venituri și cheltuieli.    

  

2. TEMEIUL DE DREPT:  

- Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătiti din fonduri 

publice, modificata si completata; 

- H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara 

garantat in plata ;  

- OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și 

completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, modificata 

si completata; 

- OUG nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal – bugetare și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative ; 

 

 

3. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE:  

 

Proiectul de hotarare are ca obiect aprobarea de către Consiliul Local a 

salariilor de baza pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului Orașului Techirghiol, județul Constanța. 

 

 

4. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE: 

 

    In conformitate cu Art. 139 din  OUG nr. 57/2019 Codul administrativ, 

consiliul local adopta hotarari.  
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5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI: 

 

Prin prezentul raport se propune aprobarea de catre Consiliul Local a salariilor 

de baza pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului Orașului Techirghiol, județul Constanța, conform anexei 

la prezentul. 

Indemnizatiile demnitarilor, respectiv primar si viceprimar se calculeaza prin 

inmultirea coeficientilor stabiliti prin Anexa IX din Legea nr. 153/2017, actualizata, 

astfel : indemnizatia primarului este de 11.440 lei (coeficient 5,5) si indemnizatia 

viceprimarului este de 9.360 lei (coeficient 4,5). 

In conformitate cu prevederile Art.212 alin (1) si (2) din OUG nr. 57/2019 : 

(1) Pentru participarea la sedintele consiliului si ale comisiilor de specialitate, 

consilierii locali, respectiv consilierii judeteni au dreptul la o indemnizatie lunara. 

Primarilor, viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene nu 

li se acorda indemnizatie pentru participarea la sedinte. 

   (2) Indemnizatia lunara pentru consilierii locali, respectiv judeteni care 

participa  la sedintele ordinare ori la sedintele extraordinare ale consiliului local, 

respectiv consiliului judetean si ale comisiilor de specialitate este in cuantum de pana 

la 10% din indemnizatia lunara a primarului, respectiv a presedintelui consiliului 

judetean, in conditiile prezentului cod, respectiv ale regulamentului de organizare si 

functionare a autoritatii deliberative.  

Indemnizatiile consilierilor locali se stabilesc prin raportare la indemnizatia 

lunara a primarului in conformitate cu Art. 40 din Legea nr. 153/2017, modificata si 

complatata, astfel: „Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 

393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile 

ulterioare, pana la data de 31 decembrie 2021, indemnizatia maxima lunara de 

care beneficiaza consilierii pentru participarea la numarul maxim de sedinte 

este de pana la 10% din indemnizatia lunara a primarului, presedintelui 
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consiliului judetean sau primarului general al municipiului Bucuresti, dupa 

caz, exclusiv majorarile prevazute la art. 16 alin. (2).” 

Ca urmare, indemnizatia consilierilor locali este de 1.140 lei, reprezentand 

10% din indemnizatia primarului. 

Avand in vedere prevederile OUG nr. 1/2020 Art. I, pct. 13  alin (7)  

„ (7) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile 

si completarile ulterioare, in anul 2020, incepand cu drepturile aferente lunii 

ianuarie 2020, indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica si 

functiile asimilate acestora, prevazute in anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 

153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se mentin la nivelul aferent 

lunii decembrie 2019. 

 

6. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE  

Procesul verbal intocmit ca urmare a consultării organizației sindicale 

reprezentative la nivel de unitate. 

 

 
AVIZAT 

SEF SERVICIU VENITURI, 

CONTABILITATE 

AVIZAT 

SECRETAR GENERAL ORAS 

AVIZAT 

SEF SERVICIU APL 

INTOCMIT 

COMPARTIMENT RESURSE 

UMANE 

 

VĂLEANU VIOREL 

 

DR.JR.PAROȘANU NICULINA 

 

AXÂN MIOARA 

Inspector  

Grigore Nicolae 
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