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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază, începând cu 01.01.2019, 

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.

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.

Prin art. 2 din HG nr. 937/2018 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată s-a prevăzut că: „începând cu 01 ianuarie 2019 toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii se
determină prin raportare la nivelul de 2080 lei”. 

Este necesară, de aceea, o modificare a cuantumului salariilor pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual  din  aparatul  de  specialitate  al  Primarului  comunei  Raciu,  judeţul  Dîmboviţa,   familia
ocupaţională „Administraţie”, conform anexei ataşate.   

Mai menţionăm faptul că U.A.T. comuna Raciu, reprezentată de primar Grădinaru Vasile, a iniţiat şi
finalizat în cursul lunii  ianuarie 2019, în conformitate cu prevederile legale,  negocieri  cu Sindicatul din
Administraţia Publică Locală Dîmboviţa privind nivelul salarizării pe unitate. 

COMPARTIMENT CONTABILITATE ŞI BUGET LOCAL,
Consilier Ghiga Alina
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