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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂURENI
Tel. 0255/526001 ; Fax.0255/526001 ; E-mail: primaria_maureni@yahoo.com; Web: www.comunamaureni.ro

HOTĂRÂRE

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din
aparatul de specialitate al Primarului comunei Măureni şi din serviciile publice de interes local și
pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă care poate fi plătită consilierilor locali
Consiliul local al comunei Măureni întrunit în şedinţă extraordinară de lucru ,

Analizând proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Măureni şi din serviciile
publice de interes local, propus de Primarul comunei Măureni, domnul Filimon Brian,
Ţinând cont de prevederile:
- H.G. nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- OUG 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative și OUG nr. 79 /2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
- 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;
- 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,
- 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;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Măureni,
- raportul de specialitate al compartimentului contabilitate,
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local,
- adresa Sindicatului Liber al salariaților din Primăria Timișoara înregistrată sub nr. 6543 din
13.12.2017,
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 01.01.2018, se aprobă stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii
publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Măureni și din serviciile

publice de interes local, cu sau fără personalitate juridică, precum și coeficienții aferenți fiecărei funcții,
grad/treaptă profesională conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Salariile de bază aferente fiecărei funcții, grad/treaptă profesională pentru gradația 0 se
stabilesc prin înmulțirea coeficienților aprobați în Anexa nr. 1 cu salariul de baza minim brut garantat în plată în
vigoare aprobat prin hotărâre a guvernului.
(3) Salariile de bază care se acordă în raport cu vechimea în muncă se determină potrivit art. 10
din Legea cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Art.2. Începând cu 01.01.2018 personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri
europene nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază în condițiile art. 16 din Legea cadru nr.
153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Art.3. Începând cu 01.01.2018 persoanele autorizate să opereze în Registrul Electoral potrivit Legii nr.
208/2015 pot beneficia de o majorare cu până la 12,5 % din salariului de bază.
Art.4.(1) Salariile de bază se stabilesc potrivit prezentei hotărâri, astfel încât, în vederea realizării
obiectivelor, programelor și proiectelor care revin instituției potrivit legii, împreună cu indemnizațiile lunare și
celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru
cheltuieli de personal.
(2) Salariile individuale se vor stabili potrivit prezentei hotărâri prin act administrativ emis de
primarul comunei.
Art.5. Începând cu 01.01.2018 indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii pentru

participarea la numărul maxim de şedinţe este de 10% din indemnizaţia lunară a primarului.
Art.6. Salariile de bază pentru funcțiile specifice altor domenii de activitate bugetară prevăzute în
statele de funcții sau de acte normative speciale sunt cele prevăzute în anexele la Legea nr. 153/2017 și
se aplică potrivit prevederilor art. 38 din aceasta.
Art.7. Cu data de 01.01.2018 își încetează aplicabilitatea HCL nr.102/2017 și nr. 103/2017.
Art.8. 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.9. 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,
Niță Cornel-Gabriel
Contrasemnează
Secretarul comunei,
Ilie Gheorghe
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu _11_ voturi pentru şi _0_voturi împotrivă

