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PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. ___ 

din ____________2015 

privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Ordonanţei  

de urgenţă a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.13915 din 16.07.2015 privind 

stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

83/2014, 

Având în vedere prevederile art.1, alin.(52) şi .(53) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.83/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum 

şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările ulterioare, 

Luând în considerare adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş 

nr.12045/15.07.2015, 

În temeiul art.97, alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

 Art.1 Se aprobă creşterea salarială de până la 12% pentru personalul din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi instituţiile publice ce funcţionează în 

subordinea/sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, începând cu data de 01.07.2015. 

Art.2. Se autorizează ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la art.1, alin. (2), lit.”a-

c” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, corespunzător bugetului consolidat al judeţului Mureş, să stabilească 

dimensiunea concretă a creşterii salariale pentru angajaţii din subordine, cu respectarea 

prevederilor alin.(52) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă nr.83/2014, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică ordonatorilor de credite prevăzuţi la art.2 care 

răspund de aducerea sa la îndeplinire, precum şi Direcţiei Economice şi Serviciul Resurse din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş.  

 

 

PREŞEDINTE                                           Avizat pentru legalitate 

Ciprian Dobre                                       SECRETAR 

                   Paul Cosma 
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Nr.13915/16.07.2015 

Dosar VID 1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Ordonanţei  
de urgenţă a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 
 

 

Salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 a fost reglementată prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. 

Astfel, potrivit prevederilor art. 1, alin.(1) – (2) din actul normativ anterior menţionat, în 

anul 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul plătit din 

fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 

2014, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. De 

asemenea, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente 

ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, se menţine la 

acelaşi nivel cu cel ce se acorda personalului plătit din fonduri publice pentru luna 

decembrie 2014. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 a fost completată prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.27/2015. În acest sens, la art.1 au fost introduse două aliniate 

noi - alin.(52) şi .(53), potrivit cărora: „Prin excepţie de la prevederile alin.(1) şi (2) 

autorităţile administraţiei publice locale autorităţile administraţiei publice locale pot 

stabili o creştere salarială pentru personalul angajat în instituţiile publice locale de până 

la 12%, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

    a) încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat; 

    b) încadrarea cheltuielilor de personal în limita plafonului de cheltuieli de personal 

repartizat conform prevederilor legale.” 

În conformitate cu prevederile legale mai sus amintite, autorităţile administraţiei publice 

locale pot stabili creşteri salariale diferenţiate pe categorii de personal, în funcţie de 

condiţiile specifice.  

Pentru o explicitare logico-sistematică a evoluţiei cadrului legislativ în ceea ce priveşte 

stabilirea drepturilor salariale a personalului din instituţiile publice pentru anul 2015, 

facem următoarele precizări: 

 salarizarea personalului din instituţiile publice, aşa cum a fost reglementată prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 se face prin raportare la realizatul 
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lunii decembrie 2014, în sensul menţinerii drepturilor salariale avute în această 

lună; 

 

 condiţia de încadrare în plafonul de personal repartizat, prevăzută de Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.27/2015 pentru acordarea majorării de până la 12%, 

aprobată prin actul normativ mai sus amintit, nu face o trimitere exactă la plafonul 

cheltuielilor de personal pe anul 2015 sau 2014. 

Având în vedere că, drepturile salariale sunt stabilite de Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.83/2014 prin raportare la luna decembrie 2014, pe aceeaşi logică şi 

condiţia stabilită, prin actul normativ de modificare a Ordonanţei de urgenţă nr.83/2014 

pentru acordarea majorării de 12%, se verifică prin raportarea la aceeaşi perioadă – luna 

decembrie 2014. 

Întrucât, în prezent nu există o corelare între reglementările de mai sus şi măsurile 

financiar bugetare pe care Guvernul este abilitat să le stabilească (repartizarea 

plafonului cheltuielilor de personal), plafonul iniţial repartizat pe anul 2015 fiind sub 

nivelul anului anterior, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş, prin adresa 

nr.12045/15.07.2015, ne precizează că, luând în considerare media cheltuielilor de 

personal la data de 30.06.2015 (67.032/6=11.172 mii lei*12 luni= 134.064 mii lei) rezultă 

faptul că, Consiliul Judeţean Mureş se încadrează în nivelul maxim al cheltuielilor de 

personal aprobat pentru anul 2015. Mai mult, dacă pe parcursul execuţiei bugetului 

derulat (partea de cheltuieli de personal) se va constata neîncadrarea în nivelul maxim al 

cheltuielilor de personal aprobat, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş va 

întreprinde demersurile necesare în vederea suplimentării acestuia.  

Se propune atribuirea competenţei de stabilire în concret a cuantumul creşterii salariale, 

cu respectarea prevederilor legale şi încadrarea în cheltuielile aprobate cu această 

destinaţie, ordonatorilor de credite ai bugetelor aprobate prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean Mureş.  

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 83/2014. 

 

 

         PREŞEDINTE  

Ciprian Dobre  

 

 

 

Verificat: Director executiv: Alin Mărginean 
Întocmit: Şef serviciu Elena Popa/1 ex.   
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