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Asociaţia Oraşelor din România a reprezentat primarii de oraşe în negocierile cu
administraţia publică centrală, rezultatul fiind cel pe care vi-l prezentăm.
Fragment din:
Anexa nr. I – FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE ”ADMINISTRAŢIE”
Capitolul IV lit. C - FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE DIN CADRUL
ORGANELOR AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE
Indemnizaţii pentru persoanele alese în funcţie potrivit prevederilor constituţiei României
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Din LEGEA – CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice:
Art. 9.
(4) Indemnizaţia lunară pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică este unica
formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea
drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial dacă nu se prevede altfel prin
lege.
Art. 10. – (1) Salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de încadrare se
stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare cu valoarea
de referinţă, rotunjindu-se din leu în leu, în favoarea salariatului.
(3) Valoarea de referinţă corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 1,00 se stabileşte
anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar
potrivit Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei
şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor Publice.
(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea de referinţă este de 600 lei.
Art. 34. – (1) Personalul din autorităţile administraţiei publice centrale, structurilor din subordinea
autorităţilor administraţiei publice centrale şi din instituţiile publice locale, nominalizat în echipele de

proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile post-aderare, precum şi din împrumuturi
externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, beneficiază de la data
intrării în vigoare a prezentei legi de o majorare a salariului de bază cu până la 75%, iar începând cu 1
ianuarie 2011, în locul majorării de până la 75%, de o majorare de până la 25 de clase de salarizare
suplimentare aplicată la salariul de bază lunar, proporţional cu timpul efectiv alocat realizării
activităţilor pentru fiecare proiect, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat, fără a depăşi
durata maximă a timpului de lucru prevăzută de normele legale în vigoare şi fără a depăşi în total
numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin.(2) din prezenta lege.

Din LEGEA Nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
ART. 2. - Definiţii
În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
39. instituţii publice locale - denumirea generică, incluzând comunele, oraşele, municipiile, sectoarele
municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea
acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora;
Din Legea privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice:
Art. 1. – (1) Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţţiei
de bază/salariilor funcţţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate
personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.
Art. 4. – (1) Valoarea de referinţă este de 600 lei.
(2) În anul 2011, nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare
corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea cadru privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, denumită în continuare lege-cadru.
(3) Personalul plătit din fonduri publice se reîncadrează începând cu 1 ianuarie 2011,
pe clase de salarizare, pe noile funcţii, gradaţii şi grade prevăzute de legea-cadru, în raport de
funcţia, vechimea, gradul, treapta avute de persoana reîncadrată la 31 decembrie 2010.
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NOTĂ:
Aceasta arată că ,,Toţi primarii împreună, în cadrul AOR, este soluţia pentru fiecare dintre noi”.

