HOTĂRÂREA NR.4
din 20 ianuarie 2020
pentru stabilirea unor măsuri de asigurare a încadrării unor salarii de bază în limitele
prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.1134 din 16.01.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean
Mureş, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.1234/16.01.2020, raportul
Serviciului juridic, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Luând în considerare dispoziţiile art.34 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene, cu modificările și completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) – (4), coroborate cu cele ale art.38 alin.(3)
lit. „e” şi „f” din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.”f”, respectiv cele ale art.182 alin.(1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se stabilesc salariile de bază corespunzătoare coeficienților de ierarhizare în
concordanță cu prevederile art.34 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada de incidență a
acestor dispoziții legale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei economice şi Serviciului resurse umane din
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

Nr. 1134 din 16.01.2020
Dosar : IX.B/1

REFERAT DE APROBARE
pentru stabilirea unor măsuri de asigurare a încadrării unor salarii de bază în limitele
prevăzute de Ordonanța de urgență nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Conform prevederilor art.34, alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, așa cum a fost
modificată și completată prin Ordonanța de urgență nr.1/2020
„Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în
anul 2020, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020, indemnizaţiile lunare pentru
funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la
Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin la nivelul
aferent lunii decembrie 2019”.
Începând cu data de 01.07.2017, pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Mureș salariile de bază au fost stabilite, în baza prevederilor art.11, alin.(1) din Legea
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.117/27.07.2017 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 Județean
Mureș, precum și pentru consilierii județeni, așa cum a fost modificată și completată prin
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.202/21.12.2017.
Potrivit actelor administrative mai sus enunțate salariile lunare se stabilesc de către ordonatorul
principal de credite prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare aprobați prin HCJM nr.117/2019
cu salariului minim brut pe țară garantat în plată.
În condițiile în care indemnizația vicepreședintelui Consiliului Județean Mureș se menţine la
nivelul aferent lunii decembrie 2019, stabilirea salariilor de bază în conformitate cu HCJM
nr.117/2017 și HCJM nr. 202/2017 nu ar respecta prevederile art.11, alin. (4) din Legea
nr.153/2017 potrivit cărora „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”, fapt ce
induce necesitatea stabilirii unor măsuri de asigurare a încadrării unor salarii de bază în limite
prevăzute de Ordonanța de urgență nr.1/2020.
Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru stabilirea
unor măsuri de asigurare a încadrării unor salarii de bază în limitele prevăzute de Ordonanța de
urgență nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr. 1234 din 16.01.2020
Dosar : IX.B.1

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri de asigurare a încadrării unor salarii
de bază în limitele prevăzute de Ordonanța de urgență nr.1/2020 privind unele măsuri
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Potrivit prevederilor art.34, alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018
privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, așa
cum a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență nr.1/2020
„Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare, în anul 2020, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020,
indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora,
prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările
ulterioare, se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2019”
Pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș salariile de bază
au fost stabilite, în baza prevederilor art.11, alin.(1) din Legea nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.117/27.07.2017 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 Județean Mureș,
precum și pentru consilierii județeni, așa cum a fost modificată și completată prin
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.202/21.12.2017.
Ierarhia funcţiilor, respectiv coeficienţii de ierarhizare şi salariile de bază aprobate prin
actele administrative în cauză au folosit ca nivel de referinţă minim/maxim salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, respectiv îndemnizaţia lunară a
vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Mureş.
Astfel, potrivit actelor administrative mai sus enunțate salariile lunare se stabilesc de către
ordonatorul principal de credite prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare aprobați prin
HCJM nr.117/2019 cu salariului minim brut pe țară garantat în plată.
Pentru unele funcții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș
stabilirea venitului salarial în temeiul actelor administrative mai sus enunțate, în condițiile
în care indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică se menţin la nivelul
aferent lunii decembrie 2019, nu ar respecta prevederile art.11, alin.(4) din Legea
nr.153/2017 potrivit cărora „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,
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sau, după caz”, fapt ce induce necesitatea stabilirii unor măsuri de asigurare a încadrării
unor salarii de bază în limite prevăzute de Ordonanța de urgență nr.1/2020.
Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare referatul de aprobare
nr.1134/16.01.2019 pentru stabilirea unor măsuri de asigurare a încadrării unor salarii de
bază în limite prevăzute de Ordonanța de urgență nr.1/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, apreciem că sunt
întrunite condiţiile legale pentru supunerea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.

ŞEF SERVICIU
Elena Popa

Întocmit: şef serviciu Elena Popa /2 ex.
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Nr.1237/16.01.2020
Dosar nr. IX/B/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri de asigurare a încadrării
unor salarii de bază în limitele prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 1/2020
privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor
acte normative
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu
Referatul de aprobare nr.1134/16.01.2020și în considerarea celor reținute înRaportul de
specialitate al Serviciului resurse umane,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019,
am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este
elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității
autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a
întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
În adoptarea actului administrativ supus analizei sunt incidente prevederile art. 11,
coroborate cu cele ale art. 38, alin. (3), lit. „f” din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art. 34, alin. (7) din Ordonanța de
urgență
nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor
măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea
unor termene,precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Mureșnr. 117/2017 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 Județean Mureș, precum și pentru consilierii județeni, toate cu modificările și
completările ulterioare.
Salariile de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean
Mureș au fost stabilite în baza prevederilor art. 11, art. 38, alin. (3), lit. „e” din Legea
nr. 153/2017 prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 117/2017, modificată și
completată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 202/2017, în raport de ierarhia
funcțiilor, respectiv indemnizația lunară a vicepreședinților Consiliului Județean Mureș,
ca nivel maxim posibil.
Prin prevederile art. 34, alin. (7) din OUG nr. 114/2018, astfel cum a fost modificată și
completată prin OUG nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru
modificarea și completarea unor acte normative,legiuitorul a prevăzut menținerea
indemnizațiilor lunare a vicepreședinților consiliilor județenela nivelul aferent lunii
decembrie
2019,
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ceea ce implică necesitatea stabilirii unor măsuri de asigurareaîncadrării unor salarii de
bază la acest nivel.
Pentru funcționarii publici din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul
propriu al consiliilor județene, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului
județean. Ca atare, întrucât dispozițiile art.38 alin.(3), lit. „e” fac trimitere la
prevederile art.11 din lege, potrivit cărora salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a
consiliului județean, propunerea cuprinsă în proiectul de hotărâre respectă aceste
dispoziții legale, inclusiv în ceea ce privește normele de competență incidente activității
autorității, în raport de prevederile art. 173, alin. (1), lit. „f” din OUG nr. 57/2019
privindCodul Administrativ.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art. 81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărârepentru stabilirea
unor măsuri de asigurare a încadrării unor salarii de bază în limitele prevăzute de
Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru
modificarea și completarea unor acte normativeîndeplinește condițiile legale pentru a fi
supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către
comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136, alin. (4) dinOUG nr. 57/2019
privindCodul administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV
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