ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA MEREȘTI
HOTĂRÂREA NR.

12 /2018

privind modificarea HCL nr. 6/31.01.2018 și renegocierea salariilor de bază a
funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”
din aparatul propriu al Primăriei Comunei Merești
Consiliul Local al comunei Merești întrunit în ședinta ordinară pe data de 15 februarie 2018.
Având în vedere:
- Expunerea de motive înaintată de către primarul Comunei Merești,
- Raportul de specialitate al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al
comunei Merești
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Merelti nr. 7/2018 privind aprobarea bugetul
general al comunei Meresti pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2021
- art. 5. din Hotărârea Consiliului Local al comunei Merelti nr. 6/2018 privind
stabilirea salariilor de bază funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei
ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primăriei Comunei Merești
”avand in vedere ca pentru anul 2018 nu este inca un buget aprobat, este posibil ca
in cursul anului salariul să sufere modificari pentru a ne incadra in bugetul aprobat
pentru fondul de salarii ”
- art.5 din Ordonanta de Urgenta nr.90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare,
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene,
- Hotărârea Consiliului Local Merești nr.31/2017 privind aprobarea Organigramei si
Statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merești.
- Ordinul prefectului Județului Harghita nr. 149/2017 privind stabilirea numărului
maxim de posturi pentru anul 2017 la nivelul unităților administrativ-teritoriale din
județ, - Adresa Sindicatului Administrației Publice ”Forța Legii” privind propunerea de
salarii pentru funcționari publici și personale contractual.
- Adresa Instituției Prefectului Județului Harghita nr. 8890/SL/2017, înregistrată la
Primăria Comunei Merești sub nr. 1076/07.07.2017;
- Adresa Sindicatului Național al Administrației Locale SED LEX nr. 412/2017 privind
comunicarea unui model de grilă de salarizare aplicabil unităților administrativteritoriale comunale,
- Adresa Sindicatului Județean ”Familia” Harghita nr.32/52017 comunicată în urma
consultării grilei de salarizare propusă a fi aplicabilă la nivelul Primăriei Comunei
Merești înregistrat la Primăria Comunei Merești sub nr. 1751/2017;
În conformitate cu prevederile:
- art. 9, art.10, art. 11, art.12, art.13, art.19, art.36 art. 38 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. c),
alin.(3) lit.e), lit. f) art.7 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice.
- art. 31 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

-

-

- H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 159 – art. 163 al Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu modificările
și completările ulterioare;
- art. 36 alin. 2) lit. a) coroborat cu alin. 3) lit. b) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe țară garantat în plată,
ORDONANTA DE URGENTA nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal
ORDONANTA DE URGENTA 90/2017
privind unele masuri fiscal-bugetare,
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene,
In temeiul art. 129 si art.130 din Legea nr.62/2011 privind dialogul social, OUG 79/2017,
OUG 82/2017 in perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017, se va initia negocierea
colectiva, pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru trecerea
CAS si CASS de la angajator la salariat cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2018.
Pe baza prevederilor art. 7 alin. 1) şi 2) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b, d, alin. (4) lit. b, alin. (6) lit. a, alin. (9), art. 45 alin.
(2), lit.a, și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr. 6/31.01.2018 și renegocierea salariilor de bază a
funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul
propriu al Primăriei Comunei Merești.
Art. 2. Salariile de bază din anexa la prezenta hotărâre de consiliu sunt stabilite pentru
gradația 0, la care se aplică cele 5 gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă,
potrivit dispozițiilor art. 10 alin. (2)-(4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
persoanelor plătit din fonduri publice.
Art.3. La emiterea dispozițiilor de stabilire a salariilor de bază, conform anexei la
prezenta hotărâre de consiliu, se va cuprinde o majorare de 10 % pentru personalul care exercită
activitatea de control financiar preventiv, conform art. 15 și conform Anexei VIII, Cap III, lit B,
art 1, alin (1)- ”Functionarii publici beneficiaza de un spor pentru conditii periculoase sau
vatamatoare de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat” din Legea-cadru
nr. 153/2017 privind salarizarea persoanelor plătit din fonduri publice.
Art.4. Salariului de bază se vor scade cu cca. 10% și se stabilește prin înmulțirea
coeficienților prevăzuți conform Anexei nr.1 cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în
plată în vigoare.
Art.5. Modificările enumerate mai sus vor intra în vigoare de la data de 01. Martie 2018.
Art.6. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
ordonatorul principal de credite, D-ul primar Tikosi Laszlo, secretarul Comunei Merești,
Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei
Merești.
Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica:
- Compartimentului contabilitate

- Instituţiei Prefectului judeţului Harghita
-populaţiei prin afişare la sediul Comunei Meresti si pe pagina web a instituției
www.homorodalmas.ro
Merești, 15 februarie 2018
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