
ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL DOMNEŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 

Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 
    
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aplicarea prevederilor Legii - Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017  
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în ședinţă de lucru 
 
Având în vedere: 

• raportul de specialitate al secretarului unităţii administrativ teritoriale; 
• raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Domnești. 
În conformitate cu: 

• art.  11 alin. (1) şi (2), art. 13,  art. 40  din Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ; 

• anexa IX , lit. c). Funcții de Demnitate Publică Alese din cadrul Organelor Autorității 
Publice Locale  rând  15 şi 27 din Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  

 

În temeiul art. 36 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Începând cu luna iulie 2017 cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de 

funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul sporurilor, 

indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare 

care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, pentru  funcţionarii  publici si personalul 

contractual din cadrul UAT Domneşti în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își 

desfășoară activitatea în aceleași condiții  cu încadrarea în prevederile legale având ca limită 

maximă indemnizaţia Viceprimarului, conform Grilei  Anexa, parte integranta la prezenta 

hotărâre. 

Art. 2.  În perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021, indemnizația maximă lunară de 

care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de până la 

9% din indemnizația lunară a Primarului respectiv 653 lei lunar. 

Art. 3. Secretarul va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov, 

persoanelor interesate şi instituţiilor abilitate în termenul prevăzut de lege. 

Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian 
                             

                                                                                                          Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                      /Secretar   
                                                                                                        Cojocaru Bogdan-Marius 



 
RAPORT 

Având în vedere: 
- Art.  11 alin. 1) şi 2), art. 13,  art. 40  din Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ; 
- Anexa IX , Lit. C. Funcții de Demnitate Publică Alese din cadrul Organelor Autorității 

Publice Locale  rând  15 şi 27 din Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  

si publicarea în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 al Legi i  nr. 153 din 
28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ,  se vor stabili 
indemnizaţiile Primarului și Viceprimarului care se determină prin înmulțirea coeficienților 
corespunzători nivelului comunei, respectiv comună (cu 5.001 până la 10.000 locuitori) cu 
salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare. 

Salariul minim garantat în plată la data de 01.07.2017  este  de 1450 lei. 
Nivelul indemnizaţiei Primarului şi Viceprimarului astfel determinate  este 7250 lei Primar şi 

5800  lei Viceprimar, conform Anexei. 
 

Nr. 
crt 

Nume prenume Funcția Valoare   
coeficient 

Anexa IX Lit. C 

Rând 15 şi 27 

Diferență 

calculată 

de acordat 

1 GHIŢĂ IOAN ADRIAN
  

PRIMAR  5 7250 

2 ŞTEFAN COSTEL VICEPRIMAR 4 5800 

 
Art. 11 prevede că “(1) Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei 
ocupaționale „Administrație“ din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii 
locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin 
hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului 
București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate 
sau, după caz, a reprezentanților salariaților.” 
 

Începând cu luna iulie 2017 cuantumul  brut al salariilor de bază, soldelor de 
funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul sporurilor, 
indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare 
care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar,  pentru  funcţionarii  publici si personalul 
contractual din cadrul UAT Domneşti în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își 
desfășoară activitatea în aceleași condiții  cu încadrarea în prevederile legale având ca limită 
maximă indemnizaţia Viceprimarului conform Grilei Anexa prezentei hotărâri. 

Pentru consilieri locali conform prevederilor art. 40, în perioada 1 iulie 2017 - 31 
decembrie 2021, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru 
participarea la numărul maxim de ședințe este de până la 9% din indemnizația lunară a 
Primarului respectiv 653 lei lunar. 
 

/Secretar, 
Cojocaru Bogdan-Marius 


