
 

 

 

HOTĂRÂREA NR.117 

din 27 iulie 2017 

privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, precum şi pentru consilierii judeţeni 

  

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Având în vedere Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 15979 din 26.07.2017 

privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, precum şi pentru consilierii judeţeni şi avizul comisiilor de 

specialitate, 

Luând în considerare Procesul-verbal nr.15617/21.07.2017, încheiat cu ocazia consultării 

organizaţiei sindicale reprezentative, 

În aplicarea prevederilor art.11 şi art.40 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice,  

În temeiul art. 91 alin.(1), lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. (1) Se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, începând cu luna iulie 2017, corespunzător 

coeficienţilor de ierarhizare conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

(2) Salariile lunare se stabilesc prin dispoziţie de către Preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu respectarea prezentei hotărâri şi a dispoziţiilor legale incidente. 

Art.2. (1) Îndemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii judeţeni, începând cu luna 

iulie 2017, este de 10% din îndemnizaţia lunară a Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, 

exclusiv majorarea reglementată de art.16, alin.(2) din Legea 153/2017. 

(2) Îndemnizaţia lunară individuală prevăzută la alin.(1) se acordă proporţional cu numărul 

de şedinţe la care a participat, raportat la numărul de şedinţe la care a fost convocat în 

luna respectivă. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi Serviciului Resurse Umane, 

care răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, precum şi a obligaţiilor 

cu privire la transparenţa veniturilor salariale reglementate de Legea nr.153/2017. 

 

                            PREŞEDINTE                                                                                    Contrasemnează                                                              

                            Peter Ferenc                                                                                            SECRETAR 

                                                                                                                                                         Paul Cosma 
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Nr. 15979 din 26.07.2017 

Dosar : II.22 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş precum şi pentru consilierii judeţeni 

 

 

 

Prin Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice s-a 

reglementat un sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul 

general consolidat al statului. 

Prin anexele la actul normativ mai sus enunţat s-au aprobat grile de salarizare şi coeficienţi de 

ierarhizare a salariilor de bază ale angajaţilor din sectorul bugetar pentru anul 2022, precum şi 

unele măsuri tranzitorii aferente perioadei 2018 - 2023.   

Prin excepţie, „Pentru funcţionarii publici şi personalul contractul din cadrul familiei 

ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primăriilor şi 

consiliilor locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc 

prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean”, în conformitate cu dispoziţiile art.11 

din lege. 

De asemenea, potrivit prevederilor art.13, alin.(1) din Legea nr.153/2017  „Indemnizaţiile 

lunare pentru funcţiile de demnitate publică se determină prin înmulţirea coeficienţilor din 

anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare” 

Prin urmare, este necesar ca, în cursul lunii iulie a.c. să fie stabilite salariile de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Mureş, care fac obiectul anexei VIII – Familia ocupaţională „Administraţie” din Legea 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  

Potrivit prevederilor art.11, alin.(1) şi (2) din Legea nr.153/2017, aprobarea salariilor de bază 

potrivit celor mai sus enunţate, se face cu respectarea „Nomenclatorului şi ierarhiei funcţiilor 

publice din administraţia publică locală” stabilit prin Anexa nr.VIII/CAPITOLUL I/III şi a 

„Nomenclatorului şi ierarhiei funcţiilor din administraţia publică locală pentru personalul 

contractual” - Anexa nr. VIII/CAPITOLUL II/IV, după caz 

Norma legală mai reglementează la art.11, alin.(4) obligaţia ca, nivelul veniturilor salariale sa 

fie stabilit, 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, [..], exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile 

de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli. 
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Cât priveşte modul concret de stabilire a coeficienţilor de ierarhizare şi a salariilor de bază în 

temeiul Legii nr.153/2017, s-au avut în vedere următoarele reguli/obiective: 

a) Utilizarea aceleaşi referinţe de calcul a salariilor de bază cu cea folosită de legiuitor la 

stabilirea indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, care este 

calculată, potrivit art.13, alin.(1) din Legea nr.153/2017, prin înmulţirea coeficientului 

aprobat prin Anexa nr. IX cu salariul minim pe economie  - de 1450 lei la acest moment.  

Astfel, s-a folosit acelaşi raport şi în procedura de stabilire a coeficienţilor de 

ierarhizare pentru funcţiile de execuţie din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş; 

b) menţinerea salariilor de bază individuale de care a beneficiat în luna iunie a.c. 

personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. Acest obiectiv 

este impus de prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului potrivit cărora 

drepturile de natura salariala intra in sfera dreptului de proprietate reglementat de 

art. 1 Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie (astfel cum rezulta din jurisprudenta 

Curtii: De Santa c. Italia, Zapalorcia c. Italia, Abenavoli c. Italia, [9]  Nicodemo c. Italia 

[10]). Drept urmare, o diminuare a drepturilor salariale individuale în plată ar echivala 

cu o încălcare a drepturilor de proprietate. Mai mult, legiuitorul, prin dispoziţiile 

art.38, alin.(2), lit.”a” din Legea 153/2017 a statuat regula menţinerii cuantumului brut 

al salariilor de bază la nivelul acordat pentru luna iunie a.c. pentru toate familiile 

ocupaţionale ce fac obiectul legii; 

c) îndreptarea unor erori în ierarhizarea funcţiilor generate de prelungirea excesivă a 

perioadei tranzitorii. Este vorba de faptul că, actualele salarii de bază sunt stabilite în 

baza unei grile în care cel mai mic salariu de bază era 595 lei iar maximul de 1920 lei 

ori, în condiţiile în care salariul minim pe economie a crescut de la 540 lei la 1450 lei, 

toate nivelele de salarizare din intervalul 595 lei-1450 lei au fost anulate personalul ce 

deţinea funcţii pe grade/trepte din intervalul respectiv fiind salarizat la acelaşi nivel – 

salariul minim pe economie. 

Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice mai 

stabileşte, prin dispoziţiile art.38, unele măsuri tranzitorii aferente intervalului 01.07.2017 – 

31.12.2022,  precum şi faptul că, începând cu anul 2023 (art.12) salariile de bază se vor stabili 

pentru toate funcţiile cuprinse în anexele I-IX la lege, inclusiv familia ocupaţională 

„Administraţie” prin înmulţirea coeficientului de ierarhizare cu salariul minim pe economie. 

Astfel, cu data de 01.01.2018 prin dispoziţiile art.38, alin.(3), lit. „a” este reglementată o 

majorare, cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, a cuantumul brut al 

salariilor de bază, indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul brut al sporurilor, 

indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de 

salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut de care beneficiază personalul 

plătit din fonduri publice, cu excepţia unor funcţii din sănătate şi învăţământ. Pentru familia 

ocupaţională „Administraţie”, dispoziţiile art.38, alin.2, lit.”b” fac trimitere la prevederile 

art.11 din lege, potrivit cărora salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului 

judeţean.   
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Cu privire la îndemnizaţiile consilierilor judeţeni, art.40 din Legea nr.153/2017 stabileşte 

faptul că, „Îndemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru 

participarea la numărul maxim de şedinţe este de până la 10% din îndemnizaţia lunară a 

primarului, preşedintelui consiliului judeţean […] după caz”, îndemnizaţie care, la acest 

moment, este în sumă de 13.050 lei. 

Întrucât dispoziţiile legale mai sus enunţate reglementează un maxim este necesară stabilirea 

în concret a modului de aplicare a dispoziţiei legale în cauză. 

Menţionăm că, drepturile salariale ce fac obiectul prezentului proiect de hotărâre au fost 

stabilite astfel încât să se încadreze în cheltuielile cu salariile prevăzute în bugetul pentru anul 

în curs, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş.  

De asemenea precizăm că, în aplicarea prevederilor art.11, alin.(1) din Legea nr.153/2017 

organizaţia sindicală reprezentativă – Sindicatul Salariaţilor – Funcţionari Publici şi Personal 

Contractual din Administraţia Publică a Judeţului Mureş, a fost consultată,  prin organizarea 

unei întâlniri cu conducerea Consiliului Judeţean Mureş în data de 20.07.2017, consemnată în 

procesul verbal nr.15617/21.07.2017. 

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, precum şi pentru consilierii judeţeni.                                                                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE 

Péter Ferenc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificat director executiv: Alin Mărginean 
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