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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea, începând cu 01.01.2018,

a salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 
din aparatul de specialitate al Primarului comunei Raciu, judeţul Dîmboviţa,  

familia ocupaţională „Administraţie”

Primarul comunei Raciu, judeţul Dâmboviţa,
Având în vedere:
- expunerea de motive a inițiatorului înregistrata la nr. 7025/06.12.2017;
- raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Contabilitate şi Buget Local din cadrul Primăriei
Raciu înregistrat la nr. 7026/06.12.2017, prin care se certifică faptul că salariile se încadrează în bugetul
aprobat de venituri şi cheltuieli al comunei;
- procesul verbal de negociere a salariilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul
de  specialitate  al  Primarului  comunei  Raciu,  nr.  7024  din  06.12.2017,  încheiat  între  Sindicatul  din
Administraţia Publică Locală Dîmboviţa şi Primarul comunei Raciu;
- prevederile art. 11, art. 13, alin. (1) şi art. 38, alin. 2, lit. b) din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- prevederile art. 1 din H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în
plată;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (9) și art.45 alin.(1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind
administrația  publica  locala,  republicată,  cu  modificările  si  completările  ulterioare,  propune  adoptarea
următorului

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art. 1 (1) Începând cu 01.01.2018, salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
aparatul  de  specialitate  al  Primarului  comunei  Raciu  se  stabilesc  în  concordanţă  cu  nomenclatorul  şi
ierarhia funcţiilor publice şi contractuale din administraţia publică locală, prevăzute în anexa nr. VIII, cap.
I, lit. A, pct. III şi cap. II, lit. A, pct. IV din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice.
(2) Salariile de bază stabilite potrivit alin. 1 pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Raciu sunt cele prevăzute în Anexa parte componentă a
prezentei hotărâri.
(3) Salariile de bază din Anexă sunt stabilite pentru gradaţia 0.
Art. 2 (1) Personalul prevăzut la art. 1 beneficiază de toate celelalte drepturi salariale şi asimilate salariilor
care  se  cuprind  în  venitul  salarial  şi  se  acordă  direct  prin  aplicarea  prevederilor  Legii-cadru  nr.
153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit dispoziţiilor acesteia,
precum şi prin aplicarea actelor normative subsecvente prevăzute de aceeaşi lege-cadru.
(2) Salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 1 se vor stabili prin acte administrative individuale
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emise de conducătorul instituţiei, cu încadrarea în sumele aprobate la capitolul cheltuieli de personal în
bugetul  propriu  al  comunei  şi  cu  respectarea  prevederilor  art.  11  alin.  (4)  şi  art.  25  din  Legea-cadru
nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Art. 3. (1) Indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali ai comunei Raciu pentru participarea la
numărul  maxim  de  şedinţe  este  de  10%  din  indemnizaţia  lunară  a  primarului,  prin  derogare  de  la
prevederile  art.  34 alin.  (2)  din  Legea  nr.  393/2004 privind  Statutul  aleşilor  locali,  cu modificările  şi
completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017- 31 decembrie 2021.
(2) Participarea consilierilor locali la şedinţele Consiliului Local Raciu este obligatorie, absenţele putând
atrage diminuarea indemnizaţiei lunare, după cum urmează:
- lipsa de la o şedinţă (ordinară, extraordinară sau de îndată) duce la scăderea cu 50% a indemnizaţiei din
luna respectivă;
-  lipsa  de  la  şedinţele  comisiilor  de  specialitate  duce  la  scăderea  cu  50%  a  indemnizaţiei  din  luna
respectivă. 
Art. 4. Primarul comunei Raciu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Secretarul comunei Raciu va asigura comunicarea hotărârii autorităţilor şi instituţiilor interesate,
precum şi publicarea pe site-ul www.raciu.ro.

INIŢIATOR,
Primar Grădinaru Vasile
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