R O M ÂN IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA MĂRTINEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.21/2017
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărtinești, a instituţiilor şi serviciilor
publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Mărtinești
Primarul comunei Mărtinești, judeţul Hunedoara, în temeiul art.45 alin.6 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;
Examinand expunerea de motive a primarului comunei Mărtinești nr. 21/05.07.2017 prin
care se propune stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărtinești, a instituţiilor şi serviciilor
publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Mărtinești, motivat de
faptul că potrivit noii legislaţii pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de
bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale
„administraţie“, din care fac parte şi autorităţile administraţiei publice locale, se stabilesc prin
hotărâre a autorităţii deliberative, obligată să asigure comunităţii cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes local, prevăzute de lege, şi care este competentă, să aprobe, în
condiţiile legii, bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii administrativ-teritoriale, la propunerea
autorităţii executive, ce are atribuţia de a gestiona sistemul de salarizare, în calitatea de ordonator
principal de credite, precum şi atribuţia de a propune un astfel de proiect de act administrativ, prin
raportare la legislaţia specifică în materie de administraţie publică locală, cu luarea în considerare a
finanţării numărului total de posturi, stabilit, în condiţiile legii, de Instituţia Prefectului Judeţului
Hunedoara.
La stabilirea salariilor de bază si a coeficientilor de ierarhizare s-a urmărit încadrarea în
cheltuielile de personal aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, fapt care rezultă din referatul
compartimentului contabilitate nr.21/05.07.2017 , urmărindu-se, în acelasi timp, respectarea
prevederilor legale potrivit cărora nivelul veniturilor salariale trebuie să se încadreze, ca limită
maximă, la nivelul indemnizatiei viceprimarului comunei Mărtinești, în cuantum de 4350, iar ca
limită minimă salariul minim pe economie, în plată în anul 2017, respectiv 1450 lei.
Având în vedere procesul verbal înregistrat la Primaria comunei Mărtinești sub nr. 618 din
05.07.2017, din care rezultă îndeplinirea condiţiei de consultare a sindicatului cu privire la
stabilirea salariilor, deoarece la nivelul UAT Mărtinești nu este organizatie sindicală;
În conformitate cu prevederile art.11 alin. (1)-(2) şi alin. (4), coroborat cu art. 3 alin. (1), art.
6, art. 7 lit. a), lit.d), art. 9, art. 10 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1), art. 15, art. 19, ale anexei VIII,
capitolul I, lit. A), pct. III, lit. a și b, art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), Anexa III- Familia
ocupațională de funcții bugetare ”Cultură”, Capitolul II, pct. II, și Capitolul V, lit a și b capitolul II,
lit. A), pct. IV, lit. a) şi b) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, art. 13 alin. (1) lit. c)-f), art. 14-15, art. 31 din anexa la Legea nr. 188/1999, republicată,
privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 alin.(1)
din Legea nr. 350/2001 privind urbanismul şi amenajarea teritoriului, cu modificările şi completările
ulterioare, art. 37 alin. (2) lit.a), art. 39 lit.c) şi art. 41 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 292/2011
privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare, art. 32 din Legea nr. 334/2002 a
bibliotecilor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 alin.(1), lit. b)-d), art. 11 şi art. 15 alin.
(2) lit. a) din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare ale Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. III alin. (1) şi (2)
coroborat cu pct. 1), şi pct. 6) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu

modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi lit. d), alin. (3), alin. (6) lit. a), pct. 2), 4), 8),
9), 12) şi 16), alin (9) art. 45 alin.(2) lit. a), art.115 alin.(1) lit. b), art. 116 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE
Art. 1 Stabileşte coeficienţii de ierarhizare şi salariile de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărtinești, a
instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local
Mărtinești, conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, se însărcinează
Primarul comunei Mărtinești, prin Compartimentul buget - contabilitate si Compartimentul juridic,
din aparatul de specialitate.
Art. 3 (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază care se
acordă potrivit prevederilor prezentei hotărâri este de competenţa ordonatorului de credite.
(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării
actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite, situat în
Mărtinești, nr. 15, judeţul Hunedoara.
(3) Ordonatorul de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile calendaristice.
(4) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa
instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii,
în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei.
Art. 4 Prezentul hotărăre se afişează pe site-ul www.martinesti.ro, la panoul de afişaj şi se
comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara, Primarului comunei
Mărtinești, compartimentului buget- contabilitate şi prin grija acestuia tuturor structurilor,
instituţiilor, serviciilor publice si persoanelor interesate.
Mărtinești la 28.07.2017
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