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RAPORT
La proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii
publici si personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al
Primarului comunei Zarnesti, jud. Buzau – familia ocupationala- “Administratie”
si Serviciului Public Comunitar Local Evidenta Persoanelor Zarnesti
Potrivit art. 11, alin1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice „Pentru functionarii publici si personalul
contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie” din aparatul propriu
al consiliilor judetene, primarii si consilii locale si din serviciile publice din
subordinea acestora, salariile de baza se stabilesc prin hotarare a Consiliului
local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al munic. Bucuresti, dupa
caz, in urma consultarii organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate,
dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.
Pentru salariatii din cadrul administratiei publice locale, legiuitorul a
prevazut doar Nomenclatorul si ierarhia functiilor publice( Anexa VIII cap I, lit.A,
sectiunea III si cap II lit.A, sectiunea IV), iar pentru functiile de demnitate publica
conform Art.13, alin1) indemnizatiile lunare se determina prin inmultirea
coeficientilor din anexa nr. IX cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in
plata, in vigoare, respectiv 1900lei pentru data de 01.01.2018.
Conform art. 11 alin(4) nivelul veniturilor salariale ale personalului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei noastre, se stabileste prin
hotarare a Consiliului Local, fara a depasi nivelul
indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar, cu incadrarea in cheltuielile de
personal aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli , respectiv
salariul de
baza lunar.
La propunerea salariilor de baza, s-a avut in vedere incadrarea in cheltuielile
de personal aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017,
previzionarea pentru 2018, precum si sustenabilitatea in exercitiile financiare
urmatoare.
Avand in vedere prevederile legale, mentionate, la nivelul aparatului de
specialitate al Primarului, salariile se vor stabili de catre ordonatorul principal de
credite, prin acte administrative individuale, cu incadrareain sumele aprobate la
capitolul cheltuieli de personal in bugetul propiru, si cu respectarea prevederilor
art. 25 din legea-cadru.
Confirmam necesitatea, oportunitatea si legalitatea proiectului de hotarare
privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zarnesti si propunem
aprobarea sa in sedinta Consiliului Local.
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