
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ 
-CONSILIUL LOCAL- 

HOTĂRÂRE 
 

  privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul   
Aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile publice din subordinea     

Consiliului Local al  oraşului Tîrgu Neamţ 
 

          Potrivit prevederilor art.3 alin.1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, ,,privind autonomie locală se înţelege dreptul 
şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în 
cadrul legii, în nume propriu şi în întelesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”; 
        În conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice; 

 

 Consiliul local al primăriei oraşului Tîrgu Neamţ ; 
 Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 12362/24.07.2017, prin care Primarul 
oraşului – domnul Vasilică Harpa propune stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi 
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile publice din 
subordinea Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ; 
  Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 12362/24.07.2017 al  Direcţiei 
Buget Contabilitate, Resurse Umane şi Dezvoltare Locală privind stabilirea salariilor 
pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi 
din serviciile publice din subordinea Primăriei oraşului  Tîrgu Neamţ; 
 În conformitate cu prevederile art.11 alin.1 din Legea nr.153/2017, art.36 alin.9, art.45 
alin.1 şi ale art.115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1.  Incepând cu data de 01 iulie 2017  se aproba salariile de bază  din cadrul 
familiei ocupationale “Administratie” pentru funcţiile publice şi contractuale de la  
Aparatul de specialitate al primarului şi de la serviciile publice din subordinea Consiliului 
Local al  oraşului  Tîrgu Neamţ, conform anexei nr.1 si 2  la prezenta.  
 Art. 2. In cazul modificarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, 
salariile de baza aferente functiilor publice si contractuale se vor modifica  in mod 
corespunzator, prin dispozitie   a Primarului orasului Tirgu Neamt.  
         Art.3.  Primarul oraşului Tîrgu Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului şi din serviciile publice din subordinea primăriei oraşului  Tîrgu 
Neamţ va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
        Art.4. Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării 
controlului de legalitate si tuturor partilor interesate pentru luare la cunoştintă şi 
confirmare. 

    Nr. ______ 
    din ____________ 

                   
    Initiator, 

Primarul orasului Tirgu Neamt, 
                                                             Vasilica  Harpa 

                    Avizat legalitate, 
                                                     Secretar oras, 

                                                                                                               Jr. Tutu Ion 



 
 
PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
Direcţia Buget Contabilitate, Resurse Umane                                       APROBAT,       
 Nr.  12362    din 24.07.2017                                                              Primar,                                                                                                             
                                                                                                        Harpa Vasilică   
 
 
                                                             DIRECŢIA BUGET CONTABILITATE,        DIRECTIA  DE ASISTENTA SOC. 
                                                                                                   Director executiv,                                 Director executiv,    
                                                                                                 ec. Iosub Ecaterina                             Ioan Vlad Angheluta 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre 

            privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul          
aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile publice din subordinea 

  Consiliului local al  oraşului Tîrgu Neamţ 
 

            Prin referatul de aprobare nr. 12362 /24.07.2017, Primarul oraşului Tîrgu Neamţ propune Consiliului 
Local spre aprobare nivelul salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 
aparatul propriu şi din serviciile publice din subordinea Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, aferente familiei 
ocupaţionale ,,Administraţie”. Această propunere este formulată în temeiul art.11 din LEGE-CADRU 
nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice care dispune 
următoarele: 
 
(1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale,,Administraţie” din 
aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea 
acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale 
reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. 
(2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a 
administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr.VIII cap. I lit.A pct.III 
şi cap. II lit. A pct.IV. 
(3) Stabilirea salariilor lunare, potrivit alin.(1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea 
prevederilor art.25. 
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin.(1) şi (3), fără a depăşi 
nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a 
vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător 
nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, primăria generală a 
municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art.16 alin.(2), cu încadrarea în cheltuielile de 
personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli. 
(5) Angajarea, promovarea, avansarea în gradaţie a personalului prevăzut la alin.(1) se fac cu respectarea 
prevederilor prezentei legi, precum şi a celorlalte reglementări specifice funcţionarilor publici şi pesonalului 
contractual”. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 



Pentru funcţia de viceprimar indemnizaţia lunară se determină in conformitate cu art.13 alin (1) şi 
art.38 alin (2) lit.c) din LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017, respectiv prin înmulţirea coeficientului 
din anexa nr.IX cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare. Pentru anul 2017 salariul 
de bază minim garantat în plată este de 1450 lei conform HG nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată iar coeficientul prevăzut pentru funcţia de viceprimar oras este 5.5, 
rezultând indemnizaţia lunară în cuantum de 7975 lei. Pentru toate celelalte funcţii salariile de bază (şi 
coeficienţii aferenţi) sunt stabilite/stabiliţi sub nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, 
respectiv sub nivelul coeficientului aferet funcţiei de viceprimar. 
 
           Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii. Fiecărei funcţii, fiecărui 
grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime in muncă, cu 
excepţia funcţiilor de demnitate publică şi a funcţiilor de conducere pentru care gradaţia aferentă tranşei de 
vechime în muncă este inclusă la nivel maxim în salariul de bază/indemnizaţia lunară(art.10 alin(2), art.19 
alin(2)). 
In conformitate cu art.10’’(4) Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, 
precum şi cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii 
condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele: 
a)gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în anexele la 
prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază; 
b)gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota 
procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 
c)gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota 
procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 
d)gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota 
procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază; 
e)gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 
2,5%, rezultând noul salariu de bază. 
(5) Gradaţia obţinută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit 
condiţiile de acordare. 
(6) Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor 
prevăzute la alin. (4), corespunzător gradaţiei deţinute. 
 
           In conformitate cu art.36 alin.(1) la data intrării în vigoare a Legii-cadru nr.153/2017, 1 iulie 2017, 
reîncadrarea personalului se face pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare 
vechimii în muncă, cu stabilirea salariilor de bază aferente familiei ocupaţionale “Administraţie”, potrivit 
art.38 alin(1) lit b) şi c) din Legea 153/2017 potrivit anexei nr.1   privind stabilirea salariilor pentru funcţiile 
publice şi contractuale din cadrul  aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile publice din 
subordinea  Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ. 
 
           Având în vedere cele de mai sus propunem spre aprobare proiectul prezentat , cu anexa care face  
parte integrantă din prezentul raport. 
 
   Şef  Serviciu Resurse Umane ,                                                       

                              ec. Ioniţă Elena 
 

                                        Şef  Serviciu Resurse Umane DAS, 
                              ec. Arsene Maria 

 
 
 
 
 
                                                             

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Nr.   12362  / 24. 07.2017 



 
 

                                        REFERAT DE APROBARE  
 
                                     Asupra proiectului de hotărâre 

privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile publice din subordinea  

Consiliului Local al  oraşului Tîrgu Neamţ 
 

                In temeiul prevederilor art.36 alin (1)-(4) si ale art.45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, ale art.11 din LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice. 
            Supun spre aprobare Consiliului Local al orasului Tîrgu Neamţ prezentul proiect de hotărâre cu 
urmator obiect:  stabilirea salariilor pentru funcţiile publice si contractuale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului si din serviciile publice din subordinea   Primăriei orasului Tîrgu Neamţ. 
              In motivarea proiectului de hotărâre de consiliul local se prezintă urmatoarea situaţie: 
LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
dispune urmatoarele: 
             Indemnizaţia lunară pentru funcţia de viceprimar, începând cu data de 01 iulie 2017, se determină în 
conformitate cu art.13 alin(1) si art.38 alin(2) lit c) din LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017, respectiv 
prin înmulţirea coeficientului din anexa nr.IX la lege (coeficientul 5.5) cu salarul de bază minim garantat în 
plată este de 1450 lei conform HG nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 
în plată. 
          Conform art.11, pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale 
"Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării si consilii locale si din serviciile publice 
din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean 
sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale 
reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. 

Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu 
respectarea prevederilor art. 25 privind limitarea sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor, 
si indemnizaţiilor si a altor drepturi. Nivelul veniturilor salariale se stabileste, în condiţiile prevazute la 
alin.(1) si (3), fără a depăsi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar exclusive majorarile 
prevazute la art.16 alin (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri si 
cheltuieli. Pentru toate celelalte funcţii salariile de bază (si coeficienţii aferenţi) sunt stabilite/stabiliţi sub 
nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, respectiv sub nivelul coeficientului aferent funcţiei de 
viceprimar. 
 
            Astfel, cu respectarea prevederilor Legii-cadru nr.153/2017 propune spre aprobare Consiliului Local 
anexa nr.1  privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul  aparatului de 
specialitate al primarului şi din serviciile publice din subordinea  Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ. 
 

 
INIŢIATOR, 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 


