
HOTARAREA NR.38/26.07.2017

Privind aplicarea prevederilor Legii-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului pllitit din fonduri publice

Avand in vedere:
Referatul de specialitate al secretarului unitatii administrativ teritoriale;

in conformitate cu prevederile:
Art. 11 alin. 1) si 2), art. 13, art. 40 din LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice;
Anexa IX , Lit. C. Functii de Demnitate Publica Alese din cadrul Organelor Autoritatii Pub lice
Locale rand 15 si 27 din LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice;

'----" HOT ARA~TE

Art. 1 Incepand cu luna iulie 2017 cuantumul brut al salariilor de baza, soldel or de

functie/salariilor de functie si indemnizatiilor de incadrare, precum si cuantumul sporurilor,

indemnizatiilor, compensatiilor, primelor ~i al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare

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

~ contractual din cadrul UAT Copaceni in masura in care personalul ocupa aceeasi functie

si i~idesfasoara activitatea in aceleasi conditii cu incadrarea In prevederile legale avand ca

limita maxima indemnizatia viceprimarului conform Grilei Anexa prezentei hotarari .

. Art. 2 In perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021, indemnizatia maxima lunara de care

beneficiaza consilierii locali pentru participarea la numarul maxim de sedinte este de pana la

-......... 10% din indemnizatia lunara a primarului respectiv 653 lei lunar.

Art. 3 Secretarul va comunica prezenta hotarare Institutiei prefectului Judetului Ilfov,

persoanelor interesate si institutiilor abilitate In termenul prevazut de lege.

CONTRASEMNEAZA

ISECRETAR

BERCEANU MARIANA
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PROIECT DE HOTARARE

Privind aplicarea prevederilor Legii-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului pliitit din fonduri pub/ice

Avand in vedere:
Referatul de specialitate al secretarului unitatii administrativ teritoriale;

in conformitate cu prevederile:
Art. 11 alin. 1) ~i 2), art. 13, art. 40 din LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice;
Anexa IX , Lit. C. Functii de Demnitate Publica Alese din cadrul Organelor Autoritatii Publice
Locale rand 15 si 27 din LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice;

HOTARA~TE

Art. 1 incepand cu luna iulie 2017 cuantumul brut al salariilor de baza, soldelor de

functie/salariilor de functie si indemnizatiilor de incadrare, precum si cuantumul sporurilor,

indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare

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

contractual din cadrul UAT Copaceni in masura in care personalul ocupa aceeasi functie

~ii~idesfasoara activitatea in aceleasi conditii cu incadrarea in prevederile legale avand ca

limita maxima indemnizatia viceprimarului conform Grilei Anexa prezentei hotarari.

Art. 2 In perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021, indemnizatia maxima Iunara de care

beneficiaza consilierii locali pentru participarea la numarul maxim de sedinte este de pana la

10% din indemnizatia lunara a primarului respectiv 653 lei lunar.

Art. 3 Secretarul va comunica prezenta hotarare Institutiei prefectului Judetului Ilfov,

persoanelor interesate si institutiilor abilitate in termenul prevazut de lege.

CONTRASEMNEAZA

/SECRETAR

BERCEANU MARIANA

~



/- S.c. RAN RESULTS S.R.L.
CUI 32881995, J40/2689/20 14
ADRESA:Bucure~ti,
Strada Prelungirea Ghencea Dr. 65 B,
Bl H, se. 3, etaj 1, apt 4;
Sector 6 Bucuresti

REFERAT

Avdnd in vedere:
- Art. 11 alin. 1) si 2) , art. 13 art. 40 din LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice;

- Anexa IX , Lit. C. Functii de Demnitate Publica Alese din cadrul Organelor Autoritatii Publice
Locale rand 15 si 27 din LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea
personalului pHitit din fonduri publice;

Avand in vedere publicarea in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 al Legii nr.
153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, se vor stabili
indemnizatiile primarului si viceprimaruluicarese determina prin inmultirea coeficientilor
corespunzatori nivelului comunei, respectiv comuna (cu 3.001 pana la 5.000 locuitori) cu salariul de
baza minim brut pe tara garantat ill plata ill vigoare.

Salariul minim garantat in plata la data de 01.07.2017 este de 1450 lei.
Nivelul indemnizatiei primarului si viceprimarului astfel determinate este 6525 lei Primar si 5075

lei viceprimar conform Anexei.

Nr. Nume prenume Functia Valoare Diferenta
crt coeficient calculata

Anexa IX Lit. C de acordat
Rand 15 ~i27

1 MARIN IONUT PRIMAR 4,5 6525
2 PODARU PETRE VICEPRIMAR 3,5 5075

Art 11 prevede ca "(1) Pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei
ocupationale "Administrafie" din aparatul propriu al consiliilor judetene, primarii si consilii locale si
din serviciile pub lice din subordinea acestora, salariile de baza se stabilesc prin hotdrdre a consiliului

'"---,, local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in urma
consultarii organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupd caz, a reprezentantilor
salariatilor. "

Incepand cu luna iulie 2017se stabileste cuantumul brut al salariilor de baza, soldelor de
functie/salariilor de functie si indemnizatiilor de incadrare, precum si cuantumul sporurilor,
indemnizatiilor, compensatiilor, primelor ~i al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac
parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, pentru functionarii publici si personalul contractual din
cadrul UAT Copaceniin masura in care personalul ocupa aceeasi functie ~i i~i desfa~oara
activitatea in aceleasi condiriicu incadrarea in prevederile legale avand ca limita maxima
indemnizatia viceprimarului conform Grilei Anexa prezentei hotarari,



<:»

<:»

Pentru consilieri locali conform prevederilor art. 40, in perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021,
indemnizatia maxima lunata de care beneficiaza consilierii locali pentru participarea la numarul
maxim de sedinte este de pana la 10%din indemnizatia lunara a primarului respectiv 653 lei lunar.

Intocmft,
SC RAN RESULTS SRL
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/-
ROMANIA

JUDETUL ILFOV
COMUNA COPACENI

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

privind stabilirea salariilor lunare pentrufunctionarii publici si conractuali din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Copaceni, judetul Ilfov.

Avand in prevederile art. 3 alin.( 4)" Ordonatorii de credite au obligatia sa stabileasca
salariile de baza/soldele de functie/salariile de functie/soldele de grad/salariile gradului
profesional detinut, gradatiile, soldele de cornanda/salariile de cornanda, indemnizatiile de
incadrare/indemnizatiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale in bani si in natura prevazute de
lege, sa asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale ~i avansarea in
gradatii, in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie ih
bugetul propriu."

,ale art.ll) alin.(2) ," Nomenc1atorul functiilor necesare desfasurarii activitatilor specifice
fiecarei institutii sau autoritati a administratiei publice locale, precum si ierarhia functiilor sunt
prevazute in anexa nr. VIII cap. I lit. A pet. III ~i cap. II lit. A pet. IV.
alin.(3)" Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (l) se realizeaza de catre ordonatorul de credite,
cu respectarea prevederilor art. 25."
alin.( 4) "Nivelul veniturilor salariale se stabileste, in conditiile prevazute la alin. (l) si (3), tara a
depasi nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar sau, dupa caz, a indemnizatiei lunare

",--,' a vicepresedintelui consiliului judetean, sau, dupa caz, a viceprimarului municipiului Bucuresti,
corespunzator nivelului de organizare: cornuna, eras, municipiu, sectoarele municipiului
Bucuresti, primaria general a a municipiului Bucuresti, exc1usiv majorarile prevazute la art. 16
alin. (2), cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetele de venituri ~i cheltuieli."
, ale art.l3,
Alin.(l)" Indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica se determina prin inmultirea
coeficientilor din anexa nr. IX cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in
vigoare."
alin.(2)" Perioada in care persoanele prevazute la alin. (l) au ocupat functii de demnitate publica
constituie vechime in munca ~i in specialitate."
ale art.25 alin.(l) "Suma sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor, premiilor si
indemnizatiilor, inc1usiv cele pentru hrana ~i vacanta, acordate cumulat pe total buget pentru
fiecare ordonator de credite nu poate depasi 30% din suma salariilor de baza, a soldelor de



functie/salariilor de functie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional detinut, gradatiilor si
a soldelor de comanda/salariilor de comanda, a indemnizatiilor de incadrare si a indemnizatiilor
lunare, dupa caz." ale art. 30 "Exercitarea cu caracter temporar a unei functii de conducere se
realizeaza prin numirea ternporara a unei persoane angajate/numite care indeplineste conditiile
specifice pentru ocuparea functiei de conducere si care nu a fost sanctionata disciplinar, pana la
ocuparea prin concurs a postului, daca In statute sau in legi speciale nu se prevede altfel."
alin.(2) "In perioada in care persoana angajata/numita exercita cu caracter temporar 0 functie de
conducere, aceasta beneficiaza de drepturile salariale aferente functiei de conducere respective. "

ale art. 38 alin.2 "Incepand cu data de 1 iulie 2017:

a) se mentin in plata la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, pana la 31 decembrie 2017,
cuantumul brut al salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie si indemnizatiilor de
incadrare, precum ~i cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, prime lor si al
celorlaIte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut
lunar, indemnizatia bruta de incadrare, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din
fonduri publice, in rnasura in care personalul ocupa aceeasi functie si i~i desfasoara activitatea in
aceleasi conditii;
b) prin exceptie de la lit. a), salariile lunare ale personalului prevazut la art. 11 se stabilesc in
conformitate cu prevederile acestui articol;
c) prin exceptie de la prevederile lit. a), indemnizatiile lunare ale personalului care ocupa functii
de demnitate publica se stabilesc prin inrnultirea coeficientilor din anexa nr. IX cu salariul de
baza minim brut pe tara garantat in plata;
d) pana la data de 31 decembrie 2017 se acorda drepturile de hrana si tichetele de masa de care
beneficiaza, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, unele categorii de personal bugetar, in
masura In care i~i desfasoara activitatea in aceleasi conditii. "

si ale art.40 "Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul alesilor locali, cu modificarile ~i completarile uIterioare, in perioada 1 iulie 2017 - 31
decembrie 2021, indemnizatia maxima lunara de care beneficiaza consilierii locali pentru
participarea la numarul maxim de sedinte este de pana la 10% din indemnizatia lunara a
primarului, presedintelui consiliului judetean sau primarului general al municipiului Bucuresti,
dupa caz, exclusiv rnajorarile prevazute la art. 16 alin. (2)."

din Legea nr. 153 / 2017- privind salarizarea personalului platit din fonduri pub/ice pentru
stabilirea salariilor lunare pentru functionarii publici si functionarii contractuali din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Copaceni, judetul Ilfov,imi
este conferit dreptul de a stabili salariile functionarilor public si contractuali, cu
respectarea normelor legale;

Propun consiliului local, spre adoptare , potrivit art.ll alin.l,proiectul de
hotarare privind stabilirea salariilor lunare pentru functionarii publici si contractuali din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Copaceni, judetul Ilfov, a carei anexa
o atasez alaturat.



JUDETUL lLFOV

CONSlLIULLOCALALCOMUNEl COPACENl

COMISIA nr. 1- pentru activitati economico-financiare, administrarea domeniului public
si privat, agricultura, gospodarie comunala, amenajarea teritoriului si urbanism

RAPORT

de specialitate al comisiei nr. 1 a consiliului local

proiect de hotarare privind Privind aplicarea prevederilor Legii-CADRU nr. 153 din 28 iunie
2017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice

Comisia intrunita in data de 25.07.2017 in sedinta de lucru, in urma analizei
proiectului susmentionat si a referatului de specialitate al compartimentului de
resort din aparatul propriu al comunei COPACENl;

Vazand opinia de specialitate a doamnei secretar a consiliului local al
comunei COPACENl;

In baza prevederilor art.44 alin.l din Legea nr.215 / 200 I-a adrninistratiei
publice locale

PROPUNEM ADOPTAREA

proiect de hotarare privind Privind aplicarea prevederilor Legii-CADRU nr. 153 din 28 iunie
2017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice

Raportul comisiei impreuna cu proiectul de hotarare susmentionat va fi
supus spre aprobare Consiliului local al comunei COpACENl ,in plenul sedintei
din data de 26.07.2017

PRESEDlNTE COMlSlE,

~TUDOR

SECRETAR COMlSlE,

ANGHELGEORGETA-MONlCA¥/

1.BOLNAVUGHEORGHE

3.VOICUGABRIEL\

4.RADULESCUlOAN



JUDETUL ILFOV

CONSILIULLOCALALCOMUNEICOPACENI

COMISIA nr. 3- juridica si de disciplina ,protectia mediului si turism

RAPORT

de specialitate al cormsiei nr. 3 a consiliului locaL

proiect de hotarore privind Privind aplicarea prevederilor Legii-CADRU nr. 153 din 28
iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri pub/ice

Comisia intrunita in data de 25.07.2017 , in sedinta de lucru, in urma analizei
proiectului susmentionat si a referatului de specialitate al compartimentului de
resort din aparatul propriu al comunei COPACENI;

Vazand opinia de specialitate a doamnei secretar a consiliului local al
comunei COPACENI;

In baza prevederilor art.44 alin.l din Legea nr.215/ 200 l .a administratiei
publice locale,

PROPUNEMADOPTAREA

proiect de hotarare privind Privind aplicarea prevederilor Legii-CADRU nr. 153 din 28 iunie
2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri pub lice

Raportul comisiei impreuna cu proiectul de hotarare susmentionat va fi
supus spre aprobare Consiliului local al comunei COpACENI ,in plenul sedintei
din data de 26.07.2017

PRESEDINTE COMISIE,

POD~rqT E( I-+->
~

SECRETARCOMISIE,

CALINPETRE

C~Jl

MEMBRU: ALEXANDROAE MARIA~.



ANEXA Iia Hotararea nr.JfA?I rII a:;1J- Consiliul Local Copaceni _

GRILA 5ALARIZARE IN FUNCTIE DE GRADUL PROFE510NAL 51 GRADATIA DE VECHIME

A. FUNCIII PUBLICE DE EXECUTIE- CLASA I

11INSPECTOR / CONSILIERI DEBUTANT 1800 1800 1935 2032 2133 2187 2241

21INSPECTOR / CONSILIERI ASISTENT 2500 2500 2688 2822 2963 3037 3113

31INSPECTOR / CONSILIER I PRINCIPAL

41INSPECTOR / CONSILIER I SUPERIOR

B. FUNCIII PUBLICEDE EXECUTIE- CLASA III

1 REFERENT DEBUTANT

2 REFERENT ASISTENT

3 REFERENT PRINCIPAL

2700

2900

2700

2900

2903

3118

3048

3273

3200

3437

2200
2100
2200

2258
2365

2370
2483

4 REFERENT SUPERIOR 2300 2300 2473 2596 2726

3280

3523

3362

36111./

2551
2673
2794

2615
2739
2864



(( ((

C. PERSONALCONTRACTUAL

, @i~N4m rgi~t~jjl~ [~~'Iail~ Cctimtmm (cli~tail* (clirn·~m ~Im, mmliu* ~~!nll~l;r \'4~ W~~:~ r~!U~m~~~:r.1:mM~ ~u~m~m ~ m D s ~ a~ m
Muncitor calificat,

1 Muncitor necalificat, 1600 1600 1720 1806 1896 1944 1992
Guard, Paznic, Portar,
inRriiitor
Administrator M,

2 Inspector de 2000 2000 2150 2258 2370 2430 2490
specialitate

3 $ofer 1800 1800 1935 2032 2133 2187 2241
4 Functionar, Inspector 1800 1800 1935 2032 2133 2187 2241
5 Referent 1553 1553 1669 1753 1841 1887 1934
6 Casier 1850 1850 1989 2088 2193 2247 2304

----- --- --- --- ---------- - - -- ------

*** personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Copaceni beneficlaza de urrnatoareler sporuri :

viza CFP- 10%
spor de conditii deosebite - 10%

registru electoral - 12,5%

D. Functii publice de conducere specifice

Secretar 45001
Sef Serviciu 42001
Sef Birou 42001


