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HOTĂRÂRE
referitor la : stabilire salarii de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Fărcașele și
din subordinea Consiliului Local Fărcașele, care se aplică începând
cu 1 ianuarie 2018
Consiliul local al comunei Fărcașele, întrunit în şedinţa ordinară din data de
08 februarie 2018 ;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.673 din 02.02.2018, a primarului comunei Fărcașele,
cu privire la susţinerea proiectului de hotărâre,
- Nota de fundamentare nr.674 din 02.02.2018, întocmită de către secretarul
comunei Fărcașele, Județul Olt prin care propune consiliului local stabilirea, în
conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, a
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei
Comunei Fărcașele și din subordinea Consiliului Local Fărcașele, începând cu data de 1
ianuarie 2018;
- Raportul de specialitate nr.674 din 02.02.2018, al compartimentului financiar –
contabilitate, cu privire la aplicarea Legii nr. 153/2017, cu modificările și completările
ulterioare, a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din
cadrul Primăriei Comunei Fărcașele și din subordinea Consiliului Local Fărcașele,
începând cu data de 1 ianuarie 2018;
- Raportul de avizare nr.675 din 02.02.2018, al comisiei de specialitate pentru
activități economico – financiare, buget, agricultură, administrarea domeniului public și
privat al comunei Fărcașele, servicii și comerț, programe de dezvoltare economico –
socială, amenajarea teritoriului și urbanism, gospodărire comunală și protecția mediului, cu
privire la proiectul de hotărâre sus menționat ;
- Raportul de avizare nr.675 din 02.02.2018, al comisiei de specialitate pentru
activități social – culturale, învățământ, culte, sănătate și familie, muncă și protecție
socială, protecție copii, activități sportive și de agrement, turism, cu privire la proiectul de
hotărâre sus menționat ;
- Raport de avizare nr.675 din 02.02.2018, al comisiei de specialitate pentru
administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice a
cetățenilor, cu privire la proiectul de hotărâre sus menționat ;
- Adresa nr. 50 din 03.01.2018, a Sindicatului din Administrația Publică Olt
,,Consilium,, , prin care înaintează propunerea cu privire la creșterea salariilor lunare ale
funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului propriu și din serviciile
publice din subordinea Primarului comunei Fărcașele;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Fărcașele nr.5/23.06.2016 cu privire la
alegerea viceprimarului Comunei Fărcașele ;
- Prevederile art.1, art.3 alin.(4), art.6-8, art.10, art.11 alin.(1), art.11 alin.(3)
– (5), art.12-13, art.15-16, art.19, art.21, art.25 - 27, art.30 – 38 alin.(3) lit.e) și art.40,
precum și anexele VIII -IX din Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- Prevederile art.138 alin.(4) și alin.(5) din Constituția României nr.1/2003 ;
- Prevederile art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Fărcașele nr.49 din 25.09.2017,

privind actualizare organigramă, număr de personal şi ştat de funcţii pentru personalul din
cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Fărcașele şi din cadrul instituţiilor şi
serviciilor din subordinea Consiliului Local Fărcașele ;
- Prevederile Legii nr. 2/2018, privind aprobarea bugetului de stat pe anul
2018;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Fărcașele nr.8 din 08.02.2018,
cu privire la aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Fărcașele pe anul
2018 ;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr.846/2017, pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe țară garantat în plată ;
- Prevederile art.1 alin.(1) și art 31 din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.1 alin.(1), art.16 alin.(1) și art.17 alin.(3) lit.d) din Legea
nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.35 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Fărcașele nr. 9 din 20.07.2016,
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local
al Comunei Fărcașele ;
- Prevederile Legii nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare ;
- Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în
administrația publică, republicată ;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a, art.36 alin.(3) lit.b, art.45 alin.(1)
și alin.(6), art.47, art.115 alin.(1) lit.b și art.115 alin.(3)-(7) din Legea nr.215/2001 privind
Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL FĂRCAȘELE
HOTĂRĂȘT E
Art.1. (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, se stabilesc salariile de
bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Fărcașele și din subordinea Consiliului Local Fărcașele,
cu încadrarea în prevederile bugetare anuale, potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
(2) În salariul de bază pentru funcțiile de conducere atât la gradul I,
cât și la gradul II, este inclusă gradația aferentă tranșei de vechime în muncă, la nivel
maxim.
(3) Salariile de bază pentru funcțiile prevăzute la art.11 alin.2 din
Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dar
care nu se regăsesc în prezent în organigrama și statul de funcții al Primăriei Comunei
Fărcașele, se vor stabili prin hotărâre a Consiliului Local Fărcașele, după ce
vor fi înființate, dacă va fi cazul.
(4) Potrivit art.3 alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017, ordonatorul
principal de credite va stabili, prin dispoziție, salariile de bază lunare pentru funcțiile din
organigrama Primăriei Comunei Fărcașele, astfel încât să se încadreze în sumele
aprobate cu această destinație în bugetul propriu.
(5) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, salariile de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Fărcașele și din subordinea Consiliului Local Fărcașele se vor stabili
prin Dispoziţie a Primarului Comunei Fărcașele, pe baza coeficientului fiecărui salariat,
stabilit potrivit prezentei hotărâri.

Art.2. Nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși nivelul indemnizației
lunare a viceprimarului comunei, exclusiv majorările prevăzute la art.16 alin.(2) din Legea – cadru nr.
153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv 6650 lei, cu încadrarea în
cheltuielile de personal aprobate în bugetulul de venituri și cheltuieli.
Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea orice dispoziții
contrare.
Art.4.Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2018 și
poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările și completările ulterioare.
Art.5.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința
domnul Tudor Marin, primar al Comunei Fărcașele, doamna Hoara Cristina Marinela,
secretar al Comunei Fărcașele şi domnul Torcea Razvan, șef birou în contabilitate din
cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Fărcașele.
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt
- Primarului Comunei Fărcașele
- Secretarului Comunei Fărcașele
- Compartiment financiar – contabilitate
- Compartiment personal – salarizare, relația cu ANFP
- Se va afișa la sediul primăriei, precum și pe pagina
de internet www.primariafarcasele.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Munteanu Marinel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Hoară Cristina Marinela

Nr.9 din 08.02.2018
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Fărcașele în ședința ordinară din data de 8 februarie 2018, cu
respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, actualizată, cu un nr. de 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi
împotrivă din numărul total de 13 consilieri prezenți în ședință
Total
consilieri

13

Prezenți

13

Pentru

13

Împotrivă

-

Abțineri

-

TABEL NOMINAL
cu persoanele din cadrul primăriei carora li s-a înaintat în original H.C.L. nrHH./08.02.2018 privind :
stabilire salarii de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Fărcașele și din subordinea Consiliului Local Fărcașele,
care se aplică începând cu 1 ianuarie 2018
Data primirii HCL
Nr.
Compartiment/
Nume și prenume
Funcția
Semnătura
nr.57/28.07.017
crt.
Instituție
deținută
1

Primar

Tudor Marin

Primar

12.02.2018

2

Secretar

Hoară Cristina

Secretar

12.02.2018

2

Personal salarizare,
relația cu ANFP

Oprisan Adrian

Inspector

12.02.2018

3

Contabilitate

Torcea Razvan

Sef birou
Contabil

12.02.2018

