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HOTĂRÂRE

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și contractuali din aparatul de
specialitate al Primarului comunei Măureni şi al serviciilor publice de interes local
Consiliul local al comunei Măureni întrunit în şedinţă ordinară de lucru ,

Analizând proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și
contractuali din aparatul de specialitate al Primarului comunei Măureni şi al instituţiilor publice de
interes local, propus de Primarul comunei Măureni, domnul Filimon Brian,
Ţinând cont de prevederile:
- art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.6 și ale art.58 alin.1 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.7 alin.2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările
ulterioare ;
- Hotărârii Consiliului Local Măureni nr.138/2016 privind aprobarea organigramei, a
numărului de personal şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Măureni
şi al instituţiilor publice de interes local, cu sau fără personalitate juridică, indiferent de sursa de
finanţare,
- Hotărârii Consiliului Local Măureni nr. 49/2017 privind aprobarea bugetului local al
Comunei Măureni pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare ;
- art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.11 alin.1, art.11 alin.3-5, art.12-13, art.15-16,art.19,
art.21, art.25-27, art.30-38 și art.40, precum și anexele VIII-IX din Legea-cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cumodificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Măureni,
- raportul de specialitate al compartimentului contabilitate,
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local,
- procesul verbal de consultare înregistrat la Primăria Comunei Măureni sub nr.3495/ 18.07.2017
încheiat între conducerea instituției pe de o parte și salariații Primăriei Comunei Măureni, pe de altă parte prin
care s-a realizat consultarea prevăzută la art.11 alin 1 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice;
În temeiul art. 36 alin (2) lit. a), art. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) coroborate cu art. 115 alin (1) lit. b) din Legea
215/ 2001 republicată, cu modificările ulterioare privind administraţia publică locală,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. (1) Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă coeficienții în baza cărora se vor stabili salariile de
bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei
Măureni și al serviciilor publice de interes local, cu sau fără personalitate juridică, conform Anexei nr.1,

parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Salariile de bază aferente gradației 0 se stabilesc prin înmulțirea coeficienților aprobați în
Anexa nr. 1 cu salariul de baza minim brut garantat în plată aprobat prin hotărâre a guvernului.
(3) Salariile de bază pentru gradația 0 se modifică ori de câte ori guvernul modifică salariul de baza
minim brut pe țară garantat în plată.
(4) Reîncadrarea personalului pe noile funcții și stabilirea venitului salarial lunar al fiecărui
funcționar public și contractual se stabilește individual, prin dispoziție a Primarului comunei Măureni, conform
modalității de calcul prevăzută la alin (2), la care se adaugă gradația corespunzătoare tranșei de vechime stabilită
conf. art. 10 alin (4) din Legea nr. 153/2017 și sporurile individuale acordate conform art. 20-26 din Legea
153/2017, cu respectarea disp. art. 11 alin (4) din aceeași lege.
(5) Începând cu data de 01.07.2017 nu se mai acorda sporul pentru condiții vătămătoare în procent
de 15% aprobat în condițiile Legii 284/2010 persoanelor care au beneficiat de acest spor.
Art.2. Pentru personalul nou-încadrat, pentru trecerea în altă gradație ca urmare a vechimii în muncă și
pentru personalul promovat în condițiile legii, salariul de bază va fi cel care rezultă prin aplicarea dispozițiilor art.
1 din prezenta hotărâre.
Art.3. Compartimentul contabilitate va publica la 31 martie și la 30 septembrie lista privind transparența
veniturilor salariale prevăzută la art. 33 din Legea nr. 153/2017 .
Art.4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință prin afișare la sediul primăriei, se va publica pe site-ul
www.comunamaureni.ro și se comunică prin grija secretarului comunei la :
Primarul comunei Măureni,
Instituţia Prefectului jud. Caraş-Severin ,
Compartimentul contabilitate din aparatul de specialitate al primarului;

Preşedintele de şedinţă,
Lascu Gheorghe-Daniel
Contrasemnează
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu __8__ voturi pentru şi __0___voturi împotrivă

