ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
COMUNA SCRIOAȘTEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE–PROIECT

privind : completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.52 din data de 27 noiembrie 2020 cu privire
la stabilirea salariilor de bază fără sporuri, pentru funcțiile publice și personalul
contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de
specialitate al primarului comunei Scrioaștea, județul Teleorman și pentru aleșii
locali, începând cu 1 decembrie 2020 .
Consiliul Local al comunei Scrioaștea, întrunit în ședință ordinară de lucru în data de
29 martie 2021,
Având în vedere :
-

-

-

-

-

-

Referatul de aprobare al primarului comunei Scrioastea, județul Teleorman
înregistrat sub nr.1756 din 09.03.2021 ;
raportul secretarului general al comunei Scrioaștea înregistrat sub nr._____ /
____.03.2021 ;
H.C.L. nr.52 din data de 27 noiembrie 2020 cu privire la stabilirea salariilor de bază
fără sporuri, pentru funcțiile publice și personalul contractual din cadrul familiei
ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al primarului comunei
Scrioaștea, județul Teleorman și pentru aleșii locali, începând cu 1 decembrie 2020;
H.C.L. nr.7/23.02.2021 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de
specialitate al primarului Comunei Scrioaștea, județul Teleorman, prin care s-a
aprobat modificarea nivelului studiilor Șefului formație pompieri – vacant, din studii
medii, în studii superioare;
Dispoziția nr.92 din data de 25.02.2021 privind organizare concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi vacante, corespunzătoare
funcţiilor contractuale de execuţie de Șef S.V.S.U (1 post) și șofer (1 post), din
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scrioaștea ;
avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului
O.U.G. nr.226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificările și
completările ulterioare;
prevederile art.1 alin.(3), art.3 alin.(1) și alin.(4), art.11 alin.(1) – (4) și art.13 alin.(1)
din Legea nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare ;
Anexa nr.IX pct.C nr.crt.15 din Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice ;
prevederile H.G. nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată ;
prevederile Anexei nr.VIII, cap.I, lit.A pct.III și cap.II lit.A pct.IV la Legea
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ;
prevederile art.45 din Legea nr.5/2020 privind Legea bugetului de stat pe anul 2020;

prevederile art.212 alin.(1), alin.(2),alin.(3) și alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art.129 alin.(2) lit.a) și art.212 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative;
În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.c), art.139, alin.(1),
alin.(3), lit.e), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
-

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. – Se completează Anexa nr.2 la H.C.L. nr.52 din data de 27.11.2020 privind
stabilirea salariilor de bază fără sporuri, pentru funcțiile publice și personalul contractual
din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al primarului
comunei Scrioaștea, județul Teleorman și pentru aleșii locali, începând cu 1 decembrie 2020
prin adăugarea funcției contractuale de execuție de Șef S.V.S.U., nivel studii superioare și
va avea următorul conținut :
” SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE CONTRACTUALE
DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAȚIONALE ”ADMINISTRAȚIE”
DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SCRIOAȘTEA
Funcții contractuale de execuție pe grade și trepte profesionale
Nr.
crt.

Funcția

1.

Consilier,
IA
expert,
I
inspector
de
II
specialitate
Debutant
Referent
IA
I
II
Debutant
Paznic
Șef formație
pompieri

2.

3.
4.

5.

Șofer

6.
Muncitor
calificat
7.

Muncitor
necalificat

Grad/
treaptă

I
II
I
II
III
IV
I
II

0
4450
4270
3730
3050
4000
3350
3200
3050
2900
4880

Salariile de bază/gradație
- lei 1
2
3
4
4784 5024 5276 5408
4591 4821 5063 5190
4010 4211 4422 4533
3279 3443 3616 3707
4300 4515 4741 4860
3602 3783 3973 4073
3440 3612 3793 3888
3279 3443 3616 3707
3118 3274 3438 3524
5246 5509 5785 5930

5
5544
5320
4647
3800
4982
4175
3986
3800
3613
6079

3820
3180
2760
3180
2800
2700
2600
2800
2700

4107
3419
2967
3419
3010
2903
2795
3010
2903

4760
3962
3438
3962
3489
3366
3239
3489
3366

Nivelul
studiilor
S
S
S
S
M
M
M
M
M, G
S
M, G
M/G
M/G
M/G
M/G
M/G
M/G
M/G
M/G

4313
3590
3116
3590
3161
3049
2935
3161
3049

4529
3770
3272
3770
3320
3202
3082
3320
3202

4643
3865
3354
3865
3403
3283
3160
3403
3283

Notă : Salariile de bază pentru funcțiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului
studiilor, de la administrația publică locală, se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de la
cabinetul primarului .”

Art.2. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară
referitoare la stabilirea salariilor de bază fără sporuri, pentru funcțiile publice și personalul
contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al
primarului comunei Scrioaștea, județul Teleorman și pentru aleșii locali își încetează
aplicabilitatea.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei
Scrioaștea, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului județului Teleorman,
Primarului comunei Scrioaștea, compartimentelor interesate, pentru cunoaștere și aplicare
și se afișează la avizierul Primăriei și pe pagina proprie de internet .

PRIMAR
Anghel Alexandru

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al UAT,
Cernea Elena

COMUNA SCRIOAȘTEA
Nr. 16 / 09.03.2021

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA
Tel.fax/0247459406
e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com
PRIMAR
Nr. 1756 / 09.03.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.52 din data de
27 noiembrie 2020 cu privire la stabilirea salariilor de bază fără sporuri, pentru
funcțiile publice și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale
”Administrație” din aparatul de specialitate al primarului comunei Scrioaștea,
județul Teleorman și pentru aleșii locali, începând cu 1 decembrie 2020

Onorat Consiliu,
Prin H.C.L. nr.7/23.02.2021 Consiliul Local al Comunei Scrioaștea a aprobat
Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Scrioaștea,
județul Teleorman, având ca obiect printre altele și modificarea nivelului studiilor
Șefului formație pompieri (Șef S.V.S.U.) – actualmente vacant, din studii medii, în
studii superioare și organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată, am constatat că pentru această funcție, la nivelul studiilor superioare,
nu există aprobare privind stabilirea salariului.
Având în vedere că prin H.C.L. nr.52 din data de 27 noiembrie 2020 au fost
stabilite salariile de bază fără sporuri, pentru funcțiile publice și personalul
contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de
specialitate al primarului comunei Scrioaștea, județul Teleorman și pentru aleșii
locali, începând cu 1 decembrie 2020, iar la acea dată, pentru funcția contractuală de
execuție de Șef S.V.S.U., nivelul studiilor aprobat de dvs. era pentru studii medii,
odată cu ocuparea prin concurs a acestui post, vom fi în imposiblitatea de a stabili și
acorda salariul de bază corespunzător studiilor și vechimii în muncă.
Salariul de bază brut lunar pentru această funcție contractuală de execuție a fost
stabilit ținând cont de principiile reglementate prin Legea nr.153/2017, privind

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare .
Prin art. I. alin.(1) din O.U.G. nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare
și pentru modificarea și completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
legiuitorul a statuat că ”Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) si (41) lit. c)
din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021, începând cu data de
1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de funcție/salariilor de
funcție/indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiaza personalul plătit din
fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie
2020 în măsura în care personalul ocupă aceeasi funcție și își desfășoară activitatea
în aceleași condiții.”
În cazul de față, funcția pentru care se stabilește salariul de bază brut lunar este
disctinctă față de cea din luna decembrie a anului 2020, tocmai din motivele pe care
le-am invocate mai sus.
Ținând cont de faptul că ”pentru funcţionarii publici şi personalul contractual
din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor
judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local
şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a
consiliului local …” (art.11 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, propun aprobarea
proiectului de hotărâre în forma inițiată.

P R I M A R,
Anghel Alexandru

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA
Tel.fax/0247459406
e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com
Secretar general al UAT
Nr. 1757 / 16.03.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.52 din data de
27 noiembrie 2020 cu privire la stabilirea salariilor de bază fără sporuri, pentru
funcțiile publice și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale
”Administrație” din aparatul de specialitate al primarului comunei Scrioaștea,
județul Teleorman și pentru aleșii locali, începând cu 1 decembrie 2020

Subsemnata Cernea Elena – Secretarul general al Comunei Scrioaștea,
Având în vedere :
- Proiectul de hotărâre nr.16 din 09.03.2021 privind aprobarea transformării
unei functii publice vacante într-o funcție publică de nivel superior și a
Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei
Scrioaștea, județul Teleorman.
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Scrioaștra, înregistrat sub
nr.1756 din data de 09.03.2021;
- O.U.G. nr.226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.1 alin.(3), art.3 alin.(1) și alin.(4), art.11 alin.(1) – (4) și
art.13 alin.(1) din Legea nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile H.G. nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut
pe țară garantat în plată ;
Refer următoarele :
Prin Hotărârea nr.52 din data de 27 noiembrie 2020 Consiliul Local al Comunei
Scrioaștea a stabilit salariile de bază fără sporuri, pentru funcțiile publice și personalul
contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de
specialitate al primarului comunei Scrioaștea, județul Teleorman și pentru aleșii
locali, începând cu 1 decembrie 2020.
La acea dată, pentru funcția contractuală de execuție de Șef S.V.S.U., nivelul
studiilor aprobat era pentru studii medii.
Având în vedere că între timp acest post a devenit vacant și a fost transformat
prin hotărâre a consiliului local din studii medii în studii superioare și ținând că pentru

ocuparea acestuia a fost organizat concurs de recrutare care va avea loc în data de 25
martie, există situația în care, odată ocupat acest post, să fim în situația imposibilității
stabilirii și acordării salariului de bază corespunzător studiilor și vechimii în muncă.
Conform prevederilor art. I. alin.(1) din O.U.G. nr.226/2020 privind unele
măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative si
prorogarea unor termene ”Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) si (4 1) lit.
c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021, începând cu data de
1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de funcție/salariilor de
funcție/indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiaza personalul plătit din
fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie
2020 în măsura în care personalul ocupă aceeasi funcție și își desfășoară activitatea
în aceleași condiții.”
În situația de față, dacă în urma concursului de recrutare organizat acest post
va fi ocupat, persoana care va fi admisă, nu va ocupa aceeași funcție, nivelul studiilor
fiind diferit, iar pentru acest nivel de studii, nu a fost stabilit și aprobat un salariu de
bază brut lunar.
Ținând cont de faptul că ”pentru funcţionarii publici şi personalul contractual
din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor
judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local
şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a
consiliului local …” (art.11 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, propun aprobarea
proiectului de hotărâre în forma inițiată.

Secretar general al U.A.T.,
Cernea Elena

