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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului

de specialitate al primarului comunei Dolje ti pentru anul 2023ș

Consiliul Local al comunei Dolje ti, judeţul Neamţ întrunit în edin ă ordinară,ș ș ț
Având în vedere prevederile:
 - art.11 alin.1 din Legea–cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit

din fonduri publice,cu modificările i completările ulterioare ;ș
             -  Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii,  republicată, cu modificările i completărileș
ulterioare;
                 - HCL nr. 81 din 27 iulie  2017, modificată i completată de HCL nr.ș  134/21.12.2017 privind
stabilirea salariilor de bază pentru func iile publice locale, precum şi pentru personalul contractual dinț
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dolje ti, jude ul Neam ;ș ț ț
             -OUG nr.168/2022  privind unele măsuri fiscal - bugetare, prorogarea unor termene, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Văzând : 
             -Referatul de aprobare a primarului comunei Dolje ti, înregistrat sub nr.ș  13067 din 20.12.2022
prin care primarul comunei Dolje ti propune stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şiș
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dolje ti pentru anul 2023;ș

-Raportul  de  specialitate  comun,  înregistrat  sub  nr. 13068  din  20.12.2022,  al  secretarului
general al comunei Dolje ti si al Compartimentului contabilitate financiar, impozite i taxe locale dinș ș
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dolje ti;ș
            -Avizul comisiilor de specialiatate din cadrul consiliului local

In temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit. „a”  i a art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privindș
Codul administrativ,cu modificările i completările ulterioare ,ș
Adopră prezenta, 

HOTĂRÂRE: 

Art.1.Prin  derogare  de  la  prevederile  art.1  din  HCL  nr. 134/21.12.2017  privind  stabilirea
salariilor de bază pentru func iile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrulț
aparatului de specialitate al primarului comunei Dolje ti, jude ul Neamș ț ț, pentru anul 2023, cuantumul
brut al salariilor de baza de care beneficiaza  func ionarii publici si personalul contractual din cadrulț
aparatului de specialitate al primarului comunei Dolje ti, se stabilesc   prin înmultirea  coeficientuluiș
prevăzut în HCL nr. 134/21.12.2017 cu salariul minim  brut pe tara garantat in plata  stabilit potrivit
legii, pentru anul 2021, fără a depăsi nivelul indemnizatiei lunare al func iei de viceprimar.ț
          Art.2.Celelalte  prevederi  ale  hotărârii   i  anexa  la HCL nr.ș  134/21.12.2017 cuprinzând
coeficien ii aferenti fiecărei functii publice i contractuale, se men in.ț ș ț
          Art.3.Secretarul general al  comunei Dolje ti va asigura publicitatea şi comunicarea prezenteiș
hotarari instituţiilor şi persoanelor interesate.

                    Ini iator ,ț
            Primar , Lungu Albert                                                                      Contrasemnează,              
                                                                                                      Secretar general al Comunei Dolje tiș
                                                                                                                            Mihaela Cezar



PRIMĂRIA COMUNEI DOLJE TIȘ
PRIMAR,
Nr. 13067 din 20.12.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind   stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Dolje tiș

Având în vedere că a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.1116/29.12.2018, OUG
nr.114/2018  privind  unele  măsuri  în  domeniul  investitiilor  publice  i  a  unor  măsuri  fiscal-ș
bugetare  ,modificarea  i  completarea  unor  acte  normative  i  prorogarea  unor  termene,  precum iș ș ș
necesitatea  interpretării  in  mod  unitar  si  coroborat  a  cadrului  legal  –Legea  nr.153/2017  privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice i H.G.nr.937/2017 privind  stabilirea salariului deș
baza minim brut pe ara garantat in plata, în materia salarizarii personalului din administratia publicaț
locala, salariul minim brut pe ara garantat in plata a fost majorat începând cu 1 ianuarie 2019 de laț
1900 lei la 2080 lei. Sub acest minim nu poate fi încadrat  nici un salariat din România,  iar pe de altă
parte  este  indicele  fa ă  de  care  se  calculează  orice  drept  sau  obligatie  legala.În  vederea  stabiliriiț
salariilor  functionarilor  publici  si  personalului  contractual  din  cadrul  UAT Dolje ti  am initiat  unș
proiect de hotărâre   prin  care începând cu data de 01 ianuarie 2019 ,salariile de baza ale personalului
din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  com.Dolje ti(functionari  publici  i  personalș ș
contractual)  se  stabilesc  prin  inmultirea  coeficien ilor  prevăzuti  în  anexa   la  HCL  nr.ț
134/21.12.2017,cu salariul  de bază minim brut  pe ară  garantat  în  plată,  în vigoare,  stabilit  anual,ț
conform prevederilor legale care reglementează acest aspect.

Stabilirea indemnizaţiei viceprimarului Comunei Dolje ti se face potrivit art. 13 alin. (1) din Legeaș
153/2017, unde se prevede ca „indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică se determină
prin înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX, în speţă coeficientul 4, cu salariul de bază minim brut
pe ţară garantat în plată în vigoare, respectiv 2080 lei, rezultând cuantumul indemnizaţiei lunare de
8.320 lei.

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 Judeţului Neamt.

Competenţa dezbaterii şi aprobării proiectului de hotărâre aparţine Consiliului local al Comunei
Dolje ti în baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi lit. d), alin. (4) lit. b), alin. (6) lit.a, pct. 2), 4), 8),ș
9), 12) şi 16), art. 45 alin.(2) lit. a), art.115 alin.(1) lit. b), art. 116 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

INIŢIATOR,
PRIMAR, LUNGU ALBERT



PRIMĂRIA COMUNEI DOLJE TIȘ
Nr. 13068 din 20.12.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 134/21.12.2017

privind   stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Dolje ti,ș

In Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1045 din 10 .12. 2018 a fost publicat HG
nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată iar in  în
Monitorul Oficial al României nr.1116/29.12.2018,OUG nr.114/2018 privind unele măsuri în
domeniul investitiilor publice i a unor măsuri fiscal-bugetare ,modificarea i completarea unorș ș
acte normative i prorogarea unor termene.ș

Având în vedere  necesitatea interpretării in mod unitar si coroborat a cadrului legal –Legea
nr.153/2017  privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri  publice  i  H.G.nr.937/2017ș
privind  stabilirea salariului de baza minim brut pe ara garantat in plata,în materia salarizariiț
personalului din admninistratia publica locala,salariul minim brut pe ara garantat in plata a fostț
majorat începând cu 1 ianuarie 2019 de la 1900 lei la 2080 lei, care este indicele fa ă de care seț
calculează orice drept sau obligatie legala. În vederea stabilirii salariilor functionarilor publici
si personalului contractual din cadrul UAT Dolje ti s-a initiat un proiect de hotărâre de  prinș
care  începând  cu  data  de  01  ianuarie  2019,  salariile  de  baza  ale  personalului  din  cadrul
aparatului de specialitate al primarului com.Dolje ti(functionari publici i personal contractual)ș ș
se stabilesc prin inmultirea coeficien ilor prevăzuti în anexa  la HCL nr.ț  134/21.12.2017, cu
salariul  de  bază  minim  brut  pe  ară  garantat  în  plată,în  vigoare,  stabilit  anual,  conformț
prevederilor legale care reglementează acest aspect.

Luand in considerare cele prezentate mai sus, propunem aprobarea stabilirii salariilor de
bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Dolje ti conform  proiectului  de hotărâre initiat de d-l primar.ș

       Contabil,                                                               Secretar,
Adochi ei Maria                                                                            Cezar Mihaelaț
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