Asociaţia Oraşelor din România
Preşedinte AOR Mădălin-Ady Teodosescu, Primarul Oraşului Balş
Mobil: 0746.99.55.55, E-mail: biroubalsaor@gmail.com,
Preşedinte Executiv Ionel Chiriţă, Tel: 0744.385.323, E-mail: ionel_chirita_apl@yahoo.c

Nr. 649 / 13.04.2017
CĂTRE:
Excelenţa Sa Călin Anton Constantin Popescu-Tăriceanu, Preşedintele Senatului
Excelenţa Sa Liviu Nicolae Dragnea, Preşedintele Camerei Deputaţilor
Excelenţa Sa Sorin Grindeanu, Prim-Ministrul României,
Doamnei Sevil Shhaideh, Viceprim-Ministru, Ministrul M.D.R.A.P.F.E.,
Doamnei Olguţa Vasilescu, Ministrul M.M.J.S.,
REFERITOR LA:
Solicitarile AOR privind corectarea Poiectului ”LEGII - CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”
Având la bază considerentele şi argumentele expuse in documentul cu nr. 647/12.04.2017 ”Punct de vedere al AOR referitor la
PROIECTUL LEGII - CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice” Asociaţia Oraşelor din România (AOR)
reprezentantă legitimă a celor 217 unităţi administrativ-teritoriale cu statut de oraş, menţionată de legislaţia în vigoare ca parte în procesul de
consultare preliminară interinstituţională, solicită iniţiatorului acestui proiect de lege următoarele modificări:
După Art. 45 – Anexele, Anexele nr. I - IX fac parte integrantă din prezenta lege, se modifica
NR.
PROPUNEREA
MOTIVAŢIE
PROPUNEREA AOR
CRT. INIŢIATORULUI
Art.13 – Modul de stabilire a
Art.13 – Modul de stabilire a
1.
indemnizațiilor pentru
indemnizațiilor pentru funcțiile de
funcțiile de demnitate publică demnitate publică
(1) Indemnizațiile pentru
(1) Indemnizațiile pentru funcțiile de
funcțiile de demnitate publică
demnitate publică se determină
se determină începând cu 1
începând cu 1 ianuarie 2018 prin
ianuarie 2018 prin înmulțirea
înmulțirea coeficienților din Anexa
coeficienților din Anexa IX cu
IX cu salariul de bază minim brut pe
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salariul de bază minim brut pe
ţară garantat în plată în vigoare.
(2) Perioada în care persoanele
prevăzute la alin. (1) au ocupat
funcţii de demnitate publică
constituie vechime în muncă şi
în specialitate.

2.

Art. 16 - Drepturi salariale

ţară garantat în plată în vigoare.
(2) Indemnizaţia lunară
reprezintă baza de calcul pentru
stabilirea drepturilor şi
obligaţiilor care se determină în
raport cu venitul salarial.
(3) Primarul şi viceprimarul,
preşedintele şi vicepreşedintele
consiliului judeţean, pe durata
mandatului, beneficiază de timp
de odihnă anual, asimilat
concediului de odihnă, de
concediu medical conform legii şi
de zile libere plătite pentru
sărbătorile legale, evenimente
familiale deosebite, acordate prin
similitudine cu cele prevăzute în
legislaţia muncii.
(4) Pe durata mandatului,
primarii şi viceprimarii,
preşedintele şi vicepreşedintele
consiliului judeţean au dreptul la
decontarea, în condiţiile legii, a
tuturor cheltuielilor legate de
exercitarea mandatului.
(4) Perioada în care persoanele
prevăzute la alin. (1) au ocupat
funcţii de demnitate publică
constituie vechime în muncă şi în
specialitate.
Art. 16 - Drepturi salariale pentru

Pentru clarificarea drepturilor menţionate.
Prevedere existentă în Legea 215/2001 privind administraţia publică loc.lă,
în vigoare.

Pentru clarificarea drepturilor menţionate.

Pentru clarificarea drepturilor menţionate.

Prin adăugarea în text a prevederii “ca reprezentant legal” se clarifică
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3.

pentru activitatea prestată în
proiecte finanţate din fonduri
europene
(1) Personalul din instituțiile
și/sau autorităţile publice
nominalizat în echipele de
proiecte finanţate din fonduri
europene nerambursabile,
precum şi din împrumuturi
externe contractate sau
garantate de stat rambursabile
sau nerambursabile, beneficiază
de salarii de bază/solde de
funcție/salarii de
funcție/indemnizații de
încadrare/ indemnizații lunare
ale președinților şi
vicepreședinților consiliilor
județene și
primarilor/viceprimarilor, mai
mari cu până la 25%, indiferent
de numărul de proiecte în care
este implicat. Această creștere
se aplică proporţional cu timpul
efectiv alocat realizării
activităţilor pentru fiecare
proiect.

activitatea prestată în proiecte
finanţate din fonduri europene
(1) Personalul din instituțiile și/sau
autorităţile publice nominalizat ca
reprezentant legal şi cel în echipele
de proiecte finanţate din fonduri
europene nerambursabile, precum şi
din împrumuturi externe contractate
sau garantate de stat rambursabile
sau nerambursabile, beneficiază de
salarii de bază/solde de
funcție/salarii de
funcție/indemnizații de încadrare/
indemnizații lunare ale președinților
şi vicepreședinților consiliilor
județene și
primarilor/viceprimarilor, mai mari
cu până la 50%, dar nu mai mult
de 20% pe fiecare proiect.
Această creștere se aplică
proporţional cu timpul efectiv alocat
realizării activităţilor pentru fiecare
proiect.

dreptul primarilor/viceprimarilor și președinților/vicepreședinților

Art. 37 – Aplicarea legii, alin.
(3)
………………………

Art. 37 – Aplicarea legii, alin.
(3)
………………………

În Constituţia României şi în întreaga legislaţie din domeniul administraţiei
publice (din care exemplificăm: LEGE nr. 351/2001 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua

consiliilor județene de a beneficia de sporuri pentru proiecte
finanţate din fonduri europene nerambursabile, precum şi din
împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile
sau nerambursabile. Altfel, prin intrarea în echipele de proiecte,
aceştia vor fi puşi in situaţii contrare prevederilor legale.
Prin modificarea propusă de “50%, dar nu mai mult de 20% pe
fiecare proiect“ se respectă în realitate “principiul stimulării
personalului din sectorul bugetar, în contextul recunoaşterii şi
recompensării performanţelor profesionale obținute, pe baza criteriilor
stabilite potrivit legii şi a regulamentelor proprii” prevăzut în prezenta
lege.
putem
motiva
primarii/viceprimarii
şi
președinții/vicepreședinții consiliilor județene să implementeze mai
multe proiecte concomitant, susţinând în acest fel absorţia
ridicată a Fondurilor Europene, unul dintre principalele
obisctive ale Programului de guvernare.
Deasemenea,
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d) indemnizațiile lunare pentru
funcțiile de demnitate publică
prevăzute în Anexa IX la
prezenta lege se stabilesc pe
baza coeficienților și a
salariului de bază minim brut pe
țară garantat în plată în vigoare.

d) indemnizațiile lunare pentru
funcțiile de demnitate publică
prevăzute în Anexa IX la prezenta
lege se stabilesc pe baza
coeficienților și a salariului de bază
minim brut pe țară garantat în plată
în vigoare, astfel:
d.1. pentru unităţile
administrativ-teritoriale cu statut
de comună prin aplicarea
coeficienților prevăzuţi în Anexa
IX la prezenta lege;
d.2. pentru unităţile
administrativ-teritoriale cu statut
de oraş sau municipiu prin
majorarea cu 1,5 a coeficienților
prevăzuţi în Anexa IX la prezenta
lege;
d.3. pentru unităţile
administrativ-teritoriale cu statut
de judeţ prin aplicarea
coeficienților prevăzuţi în Anexa
IX la prezenta lege.

de localităţi; Legea nr. 215/2001privind administraţia publică locale,
precum şi celelalte legi) se vorbeşte despre unităli administrativeteritoriale commune, oraşe şi municipii clasificate pe ranguri, iar în cadrul
aceluiaşi rang pe categorii de commune, oraşe şi municipii, şi nicidecum
despre “localitate cu … pana la ... locuitori”
Rangurile şi categoriile unităţilor administrativ-teritoriale sunt stabilite
conform legii şi pe baza nivelelor de dotare ale acestora, precum şi a
funcţiilor administrative, industriale, comerciale, politice, sociale şi
culturale şi mai ales pe baza complexităţii actului administrativ rezultat
prin gestionarea serviciilor publice diferite ca multitudine, mărime,
complexitate şi diversitate (licee; spitale; creşe; servicii de evidenţă
informatizată a persoanei; case de cultură; centre permanente pentru
persoane în varstă şi alte servicii sociale; poliţie locală; gropi ecologice
sau staţii de transfer, servicii de furnizare agent termic şi apă caldă ş.a.)
pe care oraşele şi municipiile le organizează, atât pentru cetăţenii proprii,
cât şi pentru cei din comunele învecinate şi nicidecum doar pe baza
numărului de locuitori.
Consideram că ”principiul importanţei sociale a muncii, în sensul că
salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu
responsabilitatea, complexitatea, riscurile activităţii şi nivelul studiilor”
prevăzut de prezenta lege, este respectat numai dacă la stabilirea
indemnizaţiei primarului şi viceprimarului de comună, oraş sau municipiu
se va ţine cont de responsabilităţile rezultate din complexitatea actului
administrativ rezultat prin gestionarea serviciilor publice diferite ca
multitudine, mărime, complexitate şi diversitate.
PRECIZĂM CĂ că prin “Legea 28/2014 pentru aprobarea OUG
103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în
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anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice”
primarilor de comună li s-a majorat indemnizaţia cu până la 44,4 - 50,1 %
(în funcţie de categoria comunei) în timp ce pentru primarii de oraşe şi
municipii indemnizaţia a fost majorată cu până 8,7 - 16,6 % pentru oraşe,
respectiv până la 0 - 7,2 % pentru municipii.

COROLAR (reieşit din textul prevăzut la alin.(3) al art. 11 din
prezentul proiect de lege).
“Indemnizaţia lunară a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a
indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau,
după caz, a vicepreşedintelui consiliului general al municipiului
Bucureşti”, (n.n. şi indemnizaţia lunară a funcţiei de primar sau,
după caz, a indemnizaţiei lunare a preşedintelui consiliului judeţean,
sau, după caz, a preşedintelui consiliului general al municipiului
Bucureşti) se stabileşte corespunzător nivelului de organizare:
comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti,
primăria generală a Municipiului Bucureşti şi judeţ.
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