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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  

 

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

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

– Soceanu Iulian-Constantin, avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3, 

           Având în vedere: 

- Prevederile art. 8, art. 11,  art. 14 , art. 15, 16 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile O.U.G. nr. 226/2020 şi OUG nr. 8/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare 

si pentru modificarea si completarea unor acte normative, 

- H.G. nr. 4/2021 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; 

Văzând prevederile art. 129 alin.2 lit.a, alin.3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrative, 

In temeiul prevederilor, art. 139, alin. 2  coroborat cu 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 –  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. 

 

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …. voturi pentru, … voturi împotrivă… abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie . 

 Techirghiol, astăzi – ............ 

 Nr. ..... 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL, 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 
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Nr..................... din .............................. 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit 

din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului 

Techirghiol, jud. Constanţa 

 

 

 

 

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. 

Având în vedere faptul că anual se stabileste salariul de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată şi toate drepturile şi obligaţiile salariale se determină prin raportare la nivelul de 2300 lei 

al salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, propun actualizarea salariilor de bază , 

conform grilei de salarizare – anexa la proiectul de hotarare. 

Conform prevederilor OUG 226/2020 salariile personalului platit din fonduri publice se 

mentine la acelasi nivel cu cel pentru luna decembrie 2020.  

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 
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Serviciul Administratie Publica Locala 

Compartiment Resurse Umane 

Nr. 6312 din 19.03.2021  

 

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 ; 

- Art. 15 din Legea nr. 153/2017 personalul care exercita activitatea de control 

financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia beneficiaza de o 

majorare a salariului de baza cu 10% ; 

- Functionarii publici au dreptul pentru activitatea desfasurata in cadrul 

comisiei de concurs, precum si pentru cea desfasurata in cadrul comisiei de 

solutionare a contestatiilor ca membrii si secretari, la o indemnizatie 
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reprezentand 10% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, al 

caror cuantum se plateste de catre autoritatea sau institutia publica in al carei 

stat de functii este prevazuta functia publica pentru care se organizeaza 

concursul, conform art.42 din H.G. nr.611/2008, modificată și completată. 

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.  

Fată de prevederile O.U.G. nr. 226/30.12.2020 privind unele masuri fiscal-

bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor 

termene: 

 
  „ Art. I. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) si (41) 

lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit 

din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2021, 

incepand cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor 

de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor de incadrare lunara de care 

beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel 

cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020 in masura in care personalul 

ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.    

   (2) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-

cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2021, 

incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie, 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 2020. 

   (3) In anul 2021, incepand cu luna ianuarie, cuantumul sporurilor, 

indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale 

sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut 

lunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice 

se mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, 

in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea 

in aceleasi conditii. 

   (4) Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 

153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2021, valoarea 

indemnizatiei de hrana se mentine la nivelul din anul 2020. 

   (5) In anul 2021, incepand cu luna ianuarie, institutiile publice de aparare, 

ordine publica si securitate nationala acorda cuantumul compensatiei banesti, 

respectiv al alocatiei valorice pentru drepturile de hrana actualizate la 

nivelul lunii ianuarie 2019, potrivit normelor in vigoare. 

   (6) Prevederile art. 26 alin. (4)-(6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu 

modificarile si completarile ulterioare, intra in vigoare la data de 1 ianuarie 

2022.” 
cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor de 

incadrare lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi 

nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020. 

https://program-legislatie.ro/#/view/01530102.17-20201231-rJd7wQGs0pv
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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. 

  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.    

  In conformitate cu O.U.G. nr. 8/18.02.2021, privind unele masuri fiscal-

bugetare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative: 

 
   „Art. I. - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de 

urgenta, in anul 2021, autoritatile si institutiile publice, astfel cum sunt 

definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) 

pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare 

si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri 

proprii, infiintate pe langa institutiile publice, precum si serviciile 

publice autonome de interes national, cu personalitate juridica, reglementate 

prin Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane 

de Radiodifuziune si a Societatii Romane de Televiziune, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, nu acorda voucherele de vacanta 

prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea 

voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 

94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare” 

 

 

2. TEMEIUL DE DREPT:  

 

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

publice, modificata si completata; 

- H.G. Nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea 

locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a 

sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a 

acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare „Administratie“ 

din administratia publica locala ; 

https://program-legislatie.ro/#/view/05000102.02-20200324-r1fW4TQbOLI
https://program-legislatie.ro/#/view/02730102.06-20201209-rJId9kyo06P
https://program-legislatie.ro/#/view/00413202.94-20170106-rJcERaZn54M
https://program-legislatie.ro/#/view/00081803.09-20201231-S1We5Mo0TD
https://program-legislatie.ro/#/view/00940102.14-20181213-b4SQ7FOD8SF
https://program-legislatie.ro/#/view/00940102.14-20181213-b4SQ7FOD8SF
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- 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; 

- O.U.G. nr. 226/30.12.2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor 

termene ; 

- H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara 

garantat in plata;  

- O.U.G. nr. 8/2021 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.  
 

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. 
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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 

completata, 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 

consiliului judetean sau primarului general al municipiului Bucuresti, dupa 

caz, exclusiv majorarile prevazute la art. 16 alin. (2). ( Modificat de art.unic 

pct.14 din OUG 91/2017). 

https://program-legislatie.ro/#/view/03930102.04-20190705-5IYIceuiuhC
https://program-legislatie.ro/#/view/03930102.04-20190705-5IYIceuiuhC
https://program-legislatie.ro/#/view/00911803.17-20180328-ryizp9d0F9M
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Ca urmare, indemnizatia consilierilor locali este de 1.140 lei, reprezentand 

10% din indemnizatia primarului. 

Avand in vedere prevederile OUG nr. 226/2020 : 

   “Art. I. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) si (41) 

lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit 

din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2021, 

incepand cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor 

de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor de incadrare lunara de care 

beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel 

cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020 in masura in care personalul 

ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.   

  

   (2) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-

cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2021, 

incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie, 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 2020. 

 

   (3) In anul 2021, incepand cu luna ianuarie, cuantumul sporurilor, 

indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale 

sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut 

lunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice 

se mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, 

in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea 

in aceleasi conditii. 

 

   (4) Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 

153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2021, valoarea 

indemnizatiei de hrana se mentine la nivelul din anul 2020. 

 

   (5) In anul 2021, incepand cu luna ianuarie, institutiile publice de aparare, 

ordine publica si securitate nationala acorda cuantumul compensatiei banesti, 

respectiv al alocatiei valorice pentru drepturile de hrana actualizate la 

nivelul lunii ianuarie 2019, potrivit normelor in vigoare. 

 

 

https://program-legislatie.ro/#/view/01530102.17-20201231-rJd7wQGs0pv
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   (6) Prevederile art. 26 alin. (4)-(6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu 

modificarile si completarile ulterioare, intra in vigoare la data de 1 ianuarie 

2022.” 

 

 
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  

BENICOVSCHI NESSRIN - ELISA 

 

 

   

 

 
 

 


