
 

 

HOTĂRÂREA NR.118 

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 la nivelul unor 

servicii publice din subordinea Consiliului Judeţean Mureş 

  

Consiliul Judeţean Mureş, 

Având în vedere Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 16025 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 unor servicii publice din 

subordinea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare Procesul-verbal nr.15872/25.07.2017 încheiat cu ocazia consultării 

organizaţiilor sindicale reprezentative/reprezentanţilor salariaţilor din instituţiile publice 

subordonate, 

În aplicarea prevederilor art. 11 şi 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 structura 

organizatorică a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, Serviciului de Pază a 

Obiectivelor de Interes Judeţean Mureş, Serviciului Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO 

şi din aparatul propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, 

începând cu luna iulie 2017, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

(2) Pentru conducătorii instituţiilor publice prevăzute la alin.(1), salariile lunare se stabilesc 

prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, cu respectarea prezentei hotărâri 

şi a dispoziţiilor legale incidente. 

(3) Pentru funcţionarii publicii/angajaţii din cadrul instituţiilor publice prevăzute la alin.(1) 

salariile lunare se stabilesc prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu 

respectarea prezentei hotărâri şi a dispoziţiilor legale incidente. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică  Direcţiei Economice şi Serviciului Resurse Umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi instituţiilor/serviciilor publice 

prevăzute la art.1, care răspund 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. 16025 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 la nivelul unor servicii 

publice din subordinea Consiliului Judeţean Mureş 

 

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

Astfel, pentru instituţiile publice/serviciile publice subordonate Consiliului Judeţean Mureş din 

domeniile: cultură, asistenţă socială şi sănătate sunt aplicabile dispoziţiile legale mai sus 

enunţate, potrivit cărora, salariile personalului din cadrul respectivelor familii ocupaţionale se 

menţin, în perioada iulie – decembrie 2017, la nivelul existent în plată.  

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. 

Dispoziţiile legale anterior menţionate sunt aplicabile pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş şi un număr de patru instituţii/servicii publice subordonate, astfel: 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes 

Judeţean Mureş, Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO şi aparatul propriu al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş. 

Prin urmare, pentru aceste instituţii, în conformitate cu dispoziţiile art.11, alin.(1) şi (2) din 

Legea nr.153/2017 este necesar ca, în cursul lunii iulie a.c. să fie stabilite salariile de bază 

pentru funcţiile existente în statul de funcţii, cu respectarea nomenclatorului şi a ierarhiei 

aprobate prin  anexa VIII – Familia ocupaţională „Administraţie” din Legea nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  

În acest sens, corespunzător celor două categorii de funcţii (funcţii publice şi personal 

contractual) existente în structura organizatorică a acestor instituţii, prin proiectul de hotărâre 

se propun spre aprobare salariile de bază şi coeficienţii de ierarhizare în concordanţă cu 

„Nomenclatorului şi ierarhiei funcţiilor publice din administraţia publică locală” aprobat prin 

Anexa nr.VIII/CAPITOLUL I/III  la Legea nr.153/2017 şi respectiv cu „Nomenclatorului şi 

ierarhiei funcţiilor din administraţia publică locală pentru personalul contractual” - Anexa nr. 

VIII/CAPITOLUL II/IV, din acelaşi act normativ,după caz. 

Ca modalitate de abordare, în scopul creării unui sistem coerent de ierarhizare şi respectiv de 

stabilire a salariilor de bază pentru autoritatea publică judeţeană şi serviciile publice  
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subordonate ce fac obiectul art.11 din Legea 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 din structura serviciilor publice subordonate; 

b) menţinerea, în condiţiile legii, a salariilor de bază individuale de care a beneficiat în 

luna iunie a.c. personalul din cadrul acestor instituţii aşa cum, însuşi 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; 

d) stabilirea aceloraşi salarii de bază pentru funcţiile similare din cadrul tuturor serviciilor 

publice subordonate şi respectiv menţinerea nivelului de diferenţiere a acestora în 

raport cu salariile de bază din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

Menţionăm că, dată fiind diversitatea situaţiilor individuale concrete, coroborată cu 

dezideratul de a stabili aceleaşi salarii de bază pentru aceleaşi funcţii din cadrul tuturor 

instituţiilor subordonate pot exista diferenţe nesemnificative în plus sau minus faţă de   

veniturile actuale.  

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

sindicale reprezentative la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş şi Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, precum şi reprezentanţii 

salariaţilor de la celelalte două instituţii au fost consultaţi,  fiind organizată o întâlnire în acest 

scop, în data de 25.007.2017, ora 10,00 la sediul Consiliului Judeţean Mureş. Discuţiile purtate 

s-au consemnat în procesul verbal nr.15872/25.07.2017. 

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 unor servicii publice din subordinea 

Consiliului Judeţean Mureş.                                                                                                     

 

 PREŞEDINTE 

Péter Ferenc  

 

 

Verificat director executiv: Alin Mărginean 

Întocmit: şef serviciu Elena Popa /2 ex. 
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