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Ministerul Administraţiei şi Internelor
Ministerul Finanţelor Publice
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Stimate Domnule Ministru,

Recunoaşterea demnităţii funcţiei de primar nu poate fi reală fără
acceptarea unor principii, pe care reprezentanţii AOR le-au afirmat şi susţinut de
primaria@saliste-sibiu.ro fiecare dată, când au avut ocazia.
De fapt, ştim toţi că primarul trebuie să aibă prima poziţie în
colectivitatea pe care o reprezintă şi administrează, iar aceasta nu se poate referi
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Prin urmare, reafirmăm că:
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 (cel puţin egal cu al directorilor
unităţilor şcolare/directorul spitalului/comandantul poliţiei din
u.a.t.-ul respectiv);
3. Primarul şi viceprimarul îndeplinind 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 unităţii administrativteritoriale, dar în acelaşi timp ţinând cont de responsabilităţile
date de lege, care, de regulă, ţin cont de tipul şi rangul unităţii
administrativ teritoriale (prin urmare, numărul de servicii publice
şi responsabilităţile în cadrul unui municipiu sunt mai mari decât
în cazul unui oraş şi la rândul acestora mai mai mari decât în
cazul comunelor);
Dintr-o abordare pe care nu o putem înţelege şi mai ales pe care nu o
putem accepta constatăm că cei care au promovat Legea-cadru nr. 330/2009
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice au făcut o
mare nedreptate.
Am apreciat preocuparea acestora pentru creşterea salariilor primarilor şi
viceprimarilor de comune şi credem că acea creştere a salariilor de încadrare a
acestora, cu până la peste 700 lei pentru primarii de comune şi cu peste 800 lei
pentru viceprimarii de comune, poate reprezenta o apreciere pentru funcţia de
primar, în schimb, aceeaşi Lege-cadru nr. 330/2009 nu numai că nu creşte
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salariile primarilor de oraşe şi acelor de municipiu, ci le prevede o scădere în
grila de încadrare, vezi Anexa Indemnizaţii pentru persoanele în funcţii alese
potrivit prevederilor Legii cadru nr. 330/2009.
Sediul AOR
Oraş Sălişte, jud. Sibiu

Acum, constatăm cu surprindere că prin noua Lege – cadru privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, aflată în dezbatere,
în loc să vedem o salarizare a primarului de comună, oraş sau municipiu în
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oraş şi la rândul acestora mai mari decât în cazul comunelor), se accentuiază
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nedreptatea faţă de primarii de oraşe şi municipii ţinându-se cont doar de
dimensiunea unităţii administrativ-teritoriale.
În acelaşi timp veniturile salariale ale directorilor unităţilor şcolare, ale
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Situaţia este aberantă şi pentru că angajaţii cu funcţii de conducere în
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consiliului local, prin cumularea salariului cu sporul de vechime şi cu celellalte
drepturi, au venituri salariale mai mari decât primarul.
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De aceea, considerăm că rezolvarea acestei situaţii, pentru a aduce
eficienţă maximă funcţiei de primar, se poate face prin încadrarea primarilor de
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executive (spor de vechime, prime, spor pentru ore suplimentare/spor de
dispozitiv, primă de vacanţă şi celelalte drepturi), pentru toţi primarii.
Prin urmare, vă rugăm, să ne primiţi, cât se poate de urgent, într-o
reprezentare a Consiliului Director al Asociaţiei Oraşelor din România, pentru a
discuta, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Finanţelor Publice şi Asociaţia
Oraşelor din România, despre aceste probleme ale primarilor de oraşe, pentru a
găsi, împreună, soluţii pentru rezolvarea acestor probleme.
Cu alese sentimente de preţuire şi consideraţie,
Preşedinte AOR,
Teodor Dumitru Banciu

Preşedinte Executiv AOR,
Ionel Chiriţă

