
 

 

HOTĂRÂREA NR.202 

din 21 decembrie 2017 

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

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

 începând cu data de 01.01.2018 

  

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 27684 din 15.12.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, raportul Serviciului Juridic 

precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.11, art.38, alin.(3), lit.e)  şi art.40 din Legea nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

Luând în considerare dispoziţiile art.34 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adresa Ministerului 

Muncii şi Justiţiei Sociale nr.4454/DSP/828/2017, 

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. Începând cu 1 ianuarie 2018, ordonatorii de credite vor stabili salariile lunare 

corespunzătoare salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale prevăzute în 

Hotărârile Consiliului Judeţean Mureş nr.117/27.07.2017 şi nr.118/27.07.2017, prin 

înmulţirea coeficienţilor aprobaţi cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în 

vigoare.  

Art.2. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.117/27.07.2017 se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

1.La art.2, alin.(2) se modifică şi va avea următorul conţinut: 

 „Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda îndemnizaţia potrivit alin.(1) este 

de o şedinţă de consiliu şi o şedinţă de comisie de specialitate pe lună, acordându-se 

proporţional cu participarea la acestea.” 

2.La art.2, după alin.(2) se introduce un nou alineat, alin.(3), care va avea următorul 

conţinut: 

„(3) Procentul majorării indemnizaţiilor lunare de care beneficiază preşedintele şi 

vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Mureş pe perioada implementării proiectelor finanţate 

din fonduri europene nerambursabile este de 25%.” 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică instituţiilor publice subordonate prevăzute la art.1 

din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.118/2017, Direcţiei Economice şi Serviciului 

Resurse Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de 

aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei. 

 

PREŞEDINTE                                                                                      Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                                       SECRETAR                                 

                                                                                                     Paul Cosma 
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Nr. 27684 din 15.12.2017 

Dosar : II.22 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu data de 01.01.2018 

 

 

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, începând cu data de 01.07.2017. 

Prin 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 - 2022.   

Începând cu anul 2023, potrivit prevederilor art.12, alin.(2) din lege, salariile de bază se vor 

stabili pentru toate funcţiile cuprinse în anexele I-VIII la lege, prin înmulţirea coeficienţilor 

prevăzuţi în anexele I – VIII cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.  

Totodată, prin dispoziţiile art. 38 din actul normativ în cauză, a fost reglementat modul de 

aplicare etapizată a actului normativ în cauză în perioada 01.07.2017 – 31.12.2022. 

Astfel, începând cu data de 01.07.2017, în aplicarea prevederilor art.11 din lege, prin 

Hotărârile Consiliului Judeţean Mureş nr.117/27.07.2017 şi nr.118/27.07.2017 s-au aprobat 

salariile de bază, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, 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, prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare cu salariul minim brut pe 

ţară garantat în plată în vigoare, cu respectarea nomenclatorului şi ierarhiei funcţiilor 

aprobate prin Anexa VIII la Legea nr.153/2017.  

De asemenea, 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.  

Începând 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.(3), lit.”e” fac trimitere 

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

consiliului judeţean.   
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Majorarea anterior amintită protejează veniturile nete ale angajaţilor în condiţiile trecerii 

contribuţiilor de asigurări sociale din sarcina angajatorului în sarcina angajaţilor, începând cu 

data de 01.01.2018, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

menţinerea cheltuielilor cu salariile la un nivel relativ egal.  

În aceleaşi sens, sunt şi dispoziţiile ART.VII din Ordonanţa de urgenţă nr.82/2017 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative cu privire la iniţierea colectivă obligatorie a 

actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare, pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017.  

Având în vedere cele de mai sus, considerăm oportună promovarea unui proiect de act 

administrativ care să specifice în concret modalitatea de stabilire, prin act administrativ al 

conducătorului instituţiei, a salariilor lunare începând cu data de 01.01.2018.  

De asemenea, întrucât aplicabilitatea dispoziţiilor art.34, alin.(2) din Legea nr.393/2004 

privind Statutul aleşilor locali cu privire la numărul maxim de şedinţe, a făcut obiectul unor 

diferenţe de interpretare la adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.117/27.07.2017,  

s-a solicitat opinia Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. Prin urmare, ţinând cont de punctul 

de vedere exprimat prin adresa nr.4454/DSP/828/2017, se propune modificarea alin.(2) al 

art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.117/2017, prin precizarea numărului maxim 

de şedinţe prevăzut de norma legală anterior amintită. 

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

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

personalului plătit din fonduri publice, începând cu data de 01.01.2018.                                                                                                     

  

 

 

 

 PREŞEDINTE 

Péter Ferenc  
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Nr. 27685 din 15.12.2017 

Dosar : II.22 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a dispoziţiilor 

Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu data 

de 01.01.2018 

 

 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.27684/15.12.2017 privind stabilirea unor măsuri de 

punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, începând cu data de 01.01.2018, 

Luând în considerare: 

 Hotărârile Consiliului Judeţean Mureş nr.117/27.07.2017 şi nr.118/27.07.2017 prin 

care s-au aprobat salariile de bază, pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, 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, 

prin care s-au stabilit salariile de bază pentru personalul din cadrul acestor instituţii 

prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare cu salariul minim brut pe ţară garantat în 

plată în vigoare în luna iulie a.c.; 

 necesitatea menţinerii salariilor de bază nete ale personalului a căror salarii de bază 

au fost aprobate prin actele administrative mai sus menţionate, în condiţiile intrării în 

vigoare a prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2017 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu privire la 

trecerea contribuţiilor de asigurări sociale din sarcina angajatorului în sarcina 

angajaţilor, începând cu data de 01.01.2018; 

 dispoziţiile art.12, alin.(2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice potrivit cărora, începând cu anul 2023, salariile de bază se 

vor stabili prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi în anexele I – VIII la lege cu salariul 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare; 

 faptul că, aplicabilitatea dispoziţiilor art.34, alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali cu privire la numărul maxim de şedinţe, a făcut obiectul unor 

diferenţe de interpretare la adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.117/27.07.2017. 

Ţinând cont de obligaţia legală prevăzută de art.11, alin.(3) din Legea nr.153/2017 cu privire 

la stabilirea de către ordonatorii de credite a salariilor lunare, începând cu data de 

01.01.2017, precum şi de punctul de vedere exprimat prin adresa Ministerului Muncii şi 

Justiţiei Sociale nr.4454/DSP/828/2017, 
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Obiectul proiectului de hotărâre îl constituie: 

 stabilirea unei reguli de elaborare a actelor administrative individuale de către 

ordonatorii de credite în concordanţă cu principiile şi ierarhizarea funcţiilor aprobată 

prin Hotărârile Consiliului Judeţean Mureş nr.117/27.07.2017 şi nr.118/27.07.2017; 

 modificarea alin.(2) al art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.117/2017, 

prin precizarea numărului maxim de şedinţe potrivit prevederilor art.34, alin.(2) din 

Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 

În baza prevederilor: 

 art.38, alin.(3) lit.”e”, şi ale art.11 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 dispoziţiilor art.34, alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.”f” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere cele de mai sus considerăm necesară promovarea unui proiect de act 

administrativ care să specifice în concret modul de stabilire a salariilor lunare de către 

ordonatorii de credite, începând cu data de 01.01.2018, precum şi numărul de şedinţe în 

raport cu care se plăteşte îndemnizaţia lunară a consilierilor judeţeni, conform prevederilor 

art.34, alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, sens în care, propunem 

Consiliului Judeţean Mureş adoptarea proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de 

punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice,începând cu data de 01.01.2018, în forma anexată prezentului raport.                                                                                       

  

 

 

 

ŞEF SERVICIU 

Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: şef serviciu Elena Popa /2 ex. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare 

a dispoziţiilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, începând cu data de 01.01.2018 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu expunerea de motive nr.27684/15.12.2017 şi raportul de specialitate al 

Serviciului resurse umane, 

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea 

nr.172/23.11.2017, am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care 

precizăm următoarele: 

Prin actul administrativ analizat se supun aprobării de către autoritatea publică 

judeţeană două reglementări ce vizează aplicarea, începând cu data de 1 ianuarie 

2018, a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, respectiv: 

 stabilirea de către ordonatorii de credite a salariilor lunare corespunzătoare 

salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale prevăzute în 

Hotărârile Consiliului Judeţean Mureş nr.117/27.07.2017 şi nr.118/27.07.2017, 

prin înmulţirea coeficienţilor aprobaţi cu salariul de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată în vigoare. 

 modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea nr.117/2017, referitoare la 

indemnizaţia de şedinţă a consilierilor judeţeni. 

Prima propunere vizează aplicarea prevederilor 38 alin.(3) lit. „e” din Legea 

nr.153/2017, prin raportare la dispoziţiile lit. „a” din acelaşi text de lege, precum 

şi ale celorlalte acte normative adoptate de la intrarea în vigoare a Legii 

nr.153/2017. 

Astfel, dispoziţiile art.38, alin.(3) lit. „a” reglementează -  începând cu 1 ianuarie 

2018,  o majorare cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, a 

cuantumului 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 categorii de personal expres reglementate în cuprinsul alineatului 

(3), printre care şi personalul prevăzut la art.11 din Lege, respectiv cel a 

Nr.27715/15.12.2017 

Dosar. VI/D/1  
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aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor 

subordonate acestuia. 

Pentru această categorie de personal - funcționari publici și personalul contractual 

din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor 

judeţene, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului județean. 

Ca atare, întrucât dispoziţiile 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 judeţean, propunerea cuprinsă în proiectul de hotărâre respectă aceste 

dispoziţii legale.   

De asemenea, reglementarea de la art. 1 ţine cont de dispoziţiile  art. VII din 

Ordonanţa de urgenţă nr.82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative cu privire la iniţierea colectivă obligatorie a actelor adiţionale la 

contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare, pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care 

reglementează trecerea contribuţiilor de asigurări sociale din sarcina 

angajatorului în sarcina angajaţilor, cu menţinerea cheltuielilor cu salariile la un 

nivel relativ egal. 

În ceea ce privește propunerea de modificare a modului de reglementare a 

indemnizației lunare de care beneficiază consilierii județeni, aceasta intervine ca 

urmare a  adresei nr.4454/DSP/828/2017 a Ministerului Muncii și Justiției Sociale 

cu privire la aplicarea  art.40 din Legea-cadru nr.153/2017, în sensul că se impune 

precizarea numărului maxim de şedinţe pentru care indemnizaţia lunară este de 

până la 10% din indemnizaţia lunară a preşedintelui consiliului judeţean, exclusiv 

majorările prevăzute la art.16, alin.(2). 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 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 hotărâre privind, 

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

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu data de 

01.01.2018, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean 

Mureş. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella  

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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