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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază, începând cu 01.01.2018, 

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

familia ocupaţională „Administraţie”

Începând cu luna iulie 2017, potrivit art. 11 din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea
personalului  plătit  din  fonduri  publice,  pentru  funcţionarii  publici  şi  personalul  contractual  din  cadrul
familiei ocupaţionale ,,Administraţie”, respectiv din aparatul de specialitate al primarului comunei Raciu,
salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local, în urma consultării  organizaţiei  sindicale
reprezentative la nivel de unitate.

Potrivit  art.  36 alin.(l)  şi  (2) din Legea-cadru nr.  153/28.06.2017 privind salarizarea personalului
plătit  din  fonduri  publice,  la  data  de  1  iulie  2017,  reîncadrarea  personalului  din  cadrul  aparatului  de
specialitatate  al  Primarului  comunei  Raciu,  se  face  pe  noile  funcţii,  grade/trepte  profesionale,  gradaţie
corespunzătoare vechimii în muncă, şi vechimii în specialitate avute, cu stabilirea salariilor de bază lunare
corespunzătoare  funcţiilor  existente  în  nomenclatorul  şi  ierarhia  funcţiilor  publice  şi  contractuale  din
administraţia publică locală din anexa VIII, cap.I lit.A pct.III şi cap.II lit A pct.IV la legea- cadru.

Veniturile salariale, stabilite conform prevederilor de la art. 11 alin. (1) şi (3) din legea-cadru, nu
trebuie să depăşească nivelul indemnizaţiei lunare a viceprimarului comunei Raciu, fără a se lua în calcul
majorările prevăzute la art. 16 alin. (2) din legea-cadru.

Ierarhizarea  posturilor  şi  stabilirea  salariilor  de  bază  au  avut  în  vedere  criteriile  de  performanţă
prevăzute la  art.8  din Legea-cadru nr.  153/28.06.2017 privind salarizarea personalului  plătit  din fonduri
publice

OUG nr. 79 din 8 noiembrie 2017, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul  fiscal,  prevede la  pct.  42,  art.  I,  începând cu data  de 01.01.2018,  transferul  contribuţiei  aferente
asigurărilor sociale din sarcina angajatorului în cea a angajatului.

UAT comuna Raciu, reprezentată de primar Grădinaru Vasile, a iniţiat, în conformitate cu prevederile
art. VII, alin. 1, din OUG 82/2017, negocieri cu SAPL Dîmboviţa privind încheierea unui acord/contract
colectiv de muncă prin care sumele reprezentând creşterea procentuală a contribuţiei de asigurări sociale în
sarcina angajatului să se regăsescă în venitul brut, astfel încât venitul net încasat să fie similar celui de la
data de 31.12.2017.   

Menţionez faptul că salariile propuse se încadrează în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de
venituri şi cheltuieli ale comunei.

COMPARTIMENT CONTABILITATE ŞI BUGET LOCAL,
Consilier Ghiga Alina
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