
R O M Â N I A 
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                                                       Nr. 28423/17.12.2021 
                                                                                         

                                                                                                                 Proiect 
                                                                                                        

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din Primăria municipiului Fălticeni şi instituţiile subordonate 

 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
              -  referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat sub  
nr.28422/17.12.2021; 
             -   procesul – verbal de negociere înregistrat sub nr. 28421/17.12.2021; 
            În baza prevederilor art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
   În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, alin.2, lit. a și alin. 14, art. 136, 
alin. 10, art. 139, alin. 3, art. 417 și art. 552, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

              Art.1:  Se stabilesc salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din Primăria municipiului Fălticeni şi instituţiile subordonate, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
             Art.2: Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.02.2022.                         
     Art.3:Se stabileşte indemnizaţia consilierilor locali în procent de 10% din 
indemnizaţia primarului, conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 153/2017. 
   Art.4: Stabilirea salariilor lunare se realizează de către ordonatorul de credite, 
prin dispoziție, cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea nr. 153/2017, cu 
modificările și completările ulterioare. 
  Art.5: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin aparatul de  specialitate şi instituţiilor subordonate. 
 
                           INIŢIATOR 
                              PRIMAR 
           Prof. Gheorghe Cătălin Coman                                                                                                 
                                                                               
                                                                                                AVIZAT  
                                                                                  SECRETAR GENERAL MUNICIPIU  
                                                                                                  Jr. Mihaela Busuioc 
  



ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FALTICENI 
PRIMAR 

                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                   Nr. 28422/17.12.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din Primăria municipiului Fălticeni şi instituţiile 
subordonate 

  
 
 Potrivit prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri 
publice gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile autorităţile 
publice se asigură de fiecare ordonator de credite. Aceştia au obligaţia să stabilească 
salariile de bază/soldele de funcţie/salariile de funcţie/soldele de grad/salariile gradului 
profesional deţinut, gradaţiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile 
de încadrare/indemnizaţiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale în bani şi în natură 
prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte 
profesionale şi avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în 
sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu. 
 Potrivit prevederilor art. 1 din Lege, pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al 
consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea 
acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului 
judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma 
consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a 
reprezentanţilor salariaţilor. 
 Stabilirea salariilor lunare se realizează de către ordonatorul de credite, cu 
respectarea prevederilor art. 25 din Lege, respectiv: “Suma sporurilor, compensaţiilor, 
adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, 
acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 
30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de 
grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor 
de comandă, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz.” 
 În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici 
şi personalul contractual din Primăria municipiului Fălticeni şi instituţiile 
subordonate, cât şi indemnizaţia lunară a consilierilor locali.  
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 
 

 
 

 

  



MUNICIPIUL FĂTICENI 
SERVICIUL RESURSE UMANE, COMINICARE 
Nr. _________ din ___________ 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual 

din Primăria municipiului Fălticeni și unităților subordinate.   
 
 
 
 
           În baza prevederilor art. 136 din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, 
Serviciul resurse umane, comunicare a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea salariilor 
de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din Primăria municipiului Fălticeni 
și unităților subordinate. 

          Aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 
Primăria municipiului Fălticeni și a unităților subordonate se face în baza art. 11 din Legea nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  

         Analizând cele mai sus menţionate, apreciem că proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile 
de legalitate şi poate fi supus sezbaterii şedinţei în plen a Consiliului municipal Fălticeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     SERVICIUL RESURSE UMANE 
                    Şef serv. Nicu Raileanu 
 
 
 
 
 
 
 

 


