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Doamnelor / Domnilor PRIMARI
În atenţia compartimentului SALARIZARE

I N F O R M A R E,
privind precizările Deciziei Curţii Constituţionale nr. 794/2016,
referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice
În Monitorul Oficial nr. 1029, la data de 21 decembrie 2016, a fost publicată Decizia
Curţii Constituţionale nr. 794/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art. 31 alin. (11)-(14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene,
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.
Incoerenţa şi inconsecvenţa legislaţiei a afectat nefavorabil personalul din instituţiile
publice creând mari dificultăţi în activitatea administraţiei publice locale în special prin
emiterea în perioada 2010-2016 a unor acte normative în domeniul salarizării, care, prin
aplicarea neunitară a prevederilor acestora atât la nivel administrativ, cât şi de către
instanţele de judecată, au dus la diferenţe semnificative în cadrul aceluiaşi sector de
activitate, dar şi în cadrul sectoarelor de activitate aparţinând aceloraşi familii ocupaţionale.
În ultimii ani Asociaţia Oraşelor din România a pus în discuţiile repetate purtate cu
autorităţile centrale dificultăţile întâmpinate în stabilirea drepturilor salariale pentru
funcţionarii publici, a personalului contractual din apararatul de specialitate al primarului
sau a instituţiilor/societăţilor subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, dar şi a
indemnizaţiilor primarilor şi viceprimarilor.
Prin DECIZIA Nr. 23/2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se stabileşte obligaţia
” …egalităţii de tratament juridic, respectiv un tratament juridic echitabil şi nediscriminatoriu
între categoriile de personal din sectorul bugetar care desfăşoară muncă de valoare egală,
în sensul de a se asigura acestora, prin aplicarea dispoziţiilor legii de salarizare, o
remuneraţie egală.”
De asemenea, prin DECIZIA Nr. 794/2016 Curtea Constituţională constată că
,,pentru respectarea principiului constituţional al egalităţii în faţa legii, nivelul maxim al
salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2015, corespunzător fiecărei funcţii, grad/treaptă, gradaţie, vechime în
funcţie sau în specialitate, trebuie să includă majorările (indexările) stabilite prin hotărâri
judecătoreşti şi să fie acelaşi pentru tot personalul salarizat potrivit dispoziţiilor de lege
aplicabile în cadrul aceleiaşi categorii profesionale, respectiv familii ocupaţionale prevăzute
de Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice.
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În consecinţă, pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de
încadrare la care se face egalizarea prevăzută la art. 3A1 alin. (1) din OUG nr. 57/2015 –
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din apararatul de specialitate al
primarului din toate primăriile de oraşe sau a instituţiilor/societăţilor subordonate
autorităţilor administraţiei publice locale, dar şi a îndemnizaţiilor primarilor şi viceprimarilor
– care va fi stabilit incluzând drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti
definitive şi irevocabile/definitive (majorări, indexări, altele) vă rugăm să răspundeţi
următoarelor cerinţe formulate de AOR:
1. Să ne retransmiteţi URGENT macheta completată privind grila veniturilor realizate de
toate categoriile de persoanele angajate în primaria dumneavoastră (salariile maxime
de încadrare şi alte drepturi, stabilite pana la data de 28.02.2017, doar o singura data
pentru fiecare categorie de functie ocupata in cadrul institutiei dumneavoastra, cu
gradatia de vechime cea mai mare), însoţite de hotărârile judecătoreşti definitive şi
irevocabile/definitive prin care au fost recunoscute/stabilite de instantele judecatoresti
majorări, indexări, sporuri şi altele drepturi referitoare la salariu/indemnizaţie cuvenite
funcţionarilor publici sau personalul contractual din apararatul de specialitate al
primarului sau din cadrul instituţiilor/societăţilor subordonate autorităţilor administraţiei
publice locale, precum şi primarilor şi viceprimarilor, din oraşele membre AOR.

2. Să desemnati pesoanele din cadrul institutiei dvs. care vor participarea la atelierele
de lucru organizate în vederea prelucrării informaţiilor pentru stabilirea nivelului maxim
al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare la care urmează a se va face
egalizarea prevăzută la art. 3A1 alin. (1) din OUG nr. 57/2015 de către toate primăriile
de oraşe şi instituţiilor/societăţilor subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
de oraşe, precum şi a sporurilor şi a altor drepturi salariale.
Relaţii privind etapele şi parcursul acestui demers al Asociaţia Oraşelor din România
prin Ionel Chiriţă, preşedinte executiv AOR.
Clarificări referitoare la modul de completare a informaţiilor în macheta privind grila
veniturilor realizate de toate categoriile de persoanele angajate în primaria
dumneavoastră, prin Dl. Fănel Valentin Ţupă, tel: 0751.037.124, e-mail:
dark_sbf_2005@yahoo.com, Inspector Superior Primăria Oraşului Odobeşti.
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Doamnelor / Domnilor PRIMARI,
,,Este de datoria fiecăruia dintre dumneavoastră ca de fiecare dată când participaţi la
evenimente publice sau la dezbateri care implică prezenţa reprezentanţilor politici şi administrativi
cu putere de decizie să pledăm argumentat pentru susţinerea unui Statut al Primarului, care să
permită îndeplinirea obiectivelor propuse.“
Asociaţia Oraşelor din România a militat pentru recunoşterea demnităţii primarului pe
măsura demnităţii publice pe care o reprezintă această funcţie publică aleasă, ca urmare a unei
opţiuni majoritare a cetăţenilor dintr-o colectivitate, propunând următoarele abordări principiale:
1. Primarul trebuie să aibă cel mai înalt nivel al veniturilor salariale în raport cu toţi angajaţii din
aparatul propriu şi al managerilor/directorilor de regii publice sau societăţi comerciale din
subordinea consiliului local;
2. Primarul, în cadrul unităţii administrativ teritoriale, trebuie să aibă cel mai înalt nivel al
veniturilor salariale în raport cu toţi cei salarizaţi din fonduri publice din u.a.t.-ul respective care
conduc instituţii locale (directorii de unităţi şcolare / managerii de spitale / comandantul poliţiei
orăşeneşti);
3. Primarul şi viceprimarul pentru că îndeplinesc funcţii executive, având o activitate permanentă
pe întregul mandat, trebuie să beneficieze de toate drepturile caracteristice unei funcţii executive
(spor de vechime, prime, spor pentru ore suplimentare/spor de dispozitiv, primă de vacanţă şi
celelalte drepturi);
4. Salarizarea primarului de comună, oraş sau municipiu trebuie să se facă ţinând cont de
dimensiunea u.a.t.-urilor ca număr de locuitori şi suprafaţă, dar şi de responsabilităţile rezultate
din gestionarea serviciilor publice diferite ca diversitate şi complexitate pe care oraşele şi
municipiile le organizează, atât pentru cetăţenii proprii, cât şi pentru cei din comunele limitrofe.
Astfel, vom putea să reflectăm realitatea şi să ţinem cont de următoarele aspecte:
I. Elementele şi nivelele de dotare ale localităţilor rurale de rangul IV (comune) şi ale
localităţilor urbane de rangul III (oraşe) şi de rangul II (municipii, altele decât
reşedinţele de judeţ).
Menţionăm că majoritatea oraşelor şi municipiilor au pe teritoriul acestora structuri
funcţionale şi elemente de structură edilitară de o mai mare complexitate, precum:
 licee, şcoli postliceale şi alte şcoli de pregătire profesională;
 spitale generale sau secţii-spital, maternităţi, dispensare, policlinici, staţii de salvare,
farmacii;
 judecătorii, parchete, tribunale, notariate;
 ONG-uri;
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 creşe, centre de zi pentru copii, cămine de bătrâni, agenţii de ocuparea forţei de muncă,
şi alte instituţii cu caracter social;
 case de cultură, cinematografe, biblioteci publice, muzee, săli de expoziţii, cluburi;
 supermarketuri, magazine universale şi magazine specializate, pieţe agroalimentare;
 bănci, instituţii de credit şi societăţi de asigurare, trezorerii, administraţii fiscale,
 hoteluri, stadioane, săli de sport, cluburi sportive, grădini publice şi alte spaţii verzi
amenajate;
 servicii de protecţie a mediului, gropi ecologice sau staţii de transfer, reţele de
alimentare cu apă, sisteme de canalizare, staţii de epurare, servicii de furnizare agent
termic şi apă caldă;
 servicii de transport si comunicaţii, autogări, gări;
 sedii de poliţie şi de jandarmerie, poliţie locale, ş.a.
II. Indicatori cantitativi şi calitativi minimali de definire a comunelor, oraşelor şi
municipiilor, prevăzuţi de Legea nr. 351/2001.
Precizez că oraşele şi municipiile, ca localităţi de tip urban, sunt foarte apropiate din punctul
de vedere al indicatorilor cantitativi şi calitativi minimali de definire ai acestora, mult mai
costisitori decât indicatorii cantitativi şi calitativi minimali de definire a comunelor.
III. Influenţa determinantă a oraşelor si municipiilor aşa cum este definită prin conceptele de
„zonă de dezvoltare”, „zonă de influenţă” si „sistem urban”, aşa cum sunt definite de
Legea nr. 351/2001;
Precizez că instituţiile, societăţile, serviciile şi celelalte structuri edilitare de pe raza oraşelor
şi municipiilor deservesc pe lângă locuitorii acestor uat-uri şi locuitorii din comunele
învecinate.
Totodată, Asociaţia Oraşelor din România militează pentru susţinerea acordării pensiilor speciale
pentru aleşii locali cu atribuţii executive în administraţia publică locală (primari, viceprimari,
precum şi preşedinţi şi vicepreşedinţi de Consilii Judeţene) explicâd argumentat decidenţilor, dar şi
opiniei publice condiţiile, constrângerile şi consecinţele activităţii desfăşurate în aceste funcţii.
Cu stimă,

