ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
HOTĂRÂREA
Nr. 216 din 22.12.2017
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual ce fac parte din familia ocupațională „Administrație”, din aparatul de specialitate al
Primarului orasului Tautii Magheraus
Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă extraordinara la data de
22.12.2017
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului orasului Tautii Magheraus şi Raportul
compartimentului de specialitate Resurse umane;
Ținând cont de modificările intervenite cu privire la salarizarea personalului plătit din
fonduri publice şi cu privire la transferul contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de
asigurări sociale de sănătate şi a impozitului pe venit, prin adoptarea şi intrarea în vigoare a
următoarelor acte normative:
- Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal;
- Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legiicadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- Hotărârea guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe țară garantat în plată;
În baza prevederilor art.11 alin. (1) din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din
fondurile publice, nr. 153/2017;
În temeiul prevederilor art. 91 alin (1) literele a) şi f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale , republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art.1 Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se stabilesc salariile de bază precum și
coeficienții care stau la baza determinării acestora , pentru funcționarii publici și personalul
contractual din familia ocupațională ”Administrație”, din aparatul de specialitate al
Primarului orasului Tautii Magheraus, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, stabilirea salariilor lunare individuale
pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al din aparatul
de specialitate al Primarului orasului Tautii Magheraus se realizează de către primar, prin
dispoziții individuale, înmulțind coeficienții prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre cu
salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.
(2)
În cazul modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,
salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de
specialitate al Primarului orasului Tautii Magheraus se vor modifica prin dispoziții
individuale ale primarului, prin înmulțirea coeficienților prevăzuți prin anexa la prezenta
hotărâre cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare.
(3)
Transele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5 gradatii,
precum si cotele procentuale corespunzatoare acestora, calculate la salariul de baza avut la
data implinirii conditiilor de trecere in gradatie si incluse in acesta, sunt cele stabilite in art. 10
alin.(4) din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

(4)
Salariul de baza pentru functiile de conducere este corespunzator gradului II si
include gradatia ta transei de vechime, la nivel maxim.
(5)
Salariile de baza pentru personalul cabinetului primarului se stabilesc
corespunzator studiilor la nivelul gradului IA, respectiv treptei IA a functiilor contractuale de
executie. Organizarea, stabilirea atributiilor specifice a personalului de la cabinetul primarului
se face prin dispozitia primarului.
(6)
Salariul de baza al administratorului public se stabileste de catre primar in
functie de atributiile stabilite prin contractul incheiat si fisa postului, cuprins intre salariul de
baza al secretarului orasului ca limita minima si indemnizatia viceprimarului ca limita
maxima.
Art.3. (1) Personalul nominalizat în echipele de proiect finanţate din fonduri europene
nerambursabile, beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la 50%, indiferent de numărul de
proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat
activităților pentru fiecare proiect.
(2) Nominalizarea membrilor echipelor de proiect se face prin act administrativ al
conducătorului autorităţii/instituţiei publice.
(3) Procentele de majorare a salariului de bază se acordă de la data începerii
implementării contractului/acordului/ordinului de finanţare, pe perioada de implementare a proiectului,
astfel cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanţare.
Timpul efectiv alocat de persoanelor ce ocupă funcții de conducere, în cadrul
echipelor de proiect în care au fost nominalizate, nu va depăși lunar 25% din numărul mediu de ore de
lucru al unei luni.
(4) Conducătorii autorităţilor/instituţiilor publice au obligaţia de a asigura respectarea
condițiilor şi limitelor stabilite prin prevederile prezentei hotărâri la nivelul tuturor echipelor de proiect
organizate în cadrul autorităţii/instituţiei publice respective.

Art.4. Începând cu 1 ianuarie 2018, primarul si viceprimarul orasului Tautii
Magheraus beneficiază de o majorare a indemnizaţiilor lunare pentru implementarea
proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile de până la 25 % astfel :
- 25 % dacă valoarea cumulată a proiectelor finanţate din fonduri europene
nerambursabile, aflate în perioada de implementare, este mai mare 10.000.000 euro;
- un procent calculat proporţional cu valoarea proiectelor finanţate din fonduri europene
nerambursabile aflate în implementare, dacă valoarea acestora este mai mică de
10.000.000 euro.
Art. 5. Veniturile lunare salariale astfel stabilite sunt în sumă brută și cuprind
contribuțiile de asigurări sociale, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate și impozitul pe
venit, asfel cum sunt stabilite prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , modificată prin
O.U.G nr. 79/2017.
Art.8. Incepând cu 1 ianuarie 2018 sporurile, premiile, indemnizațiile, majorările şi
alte drepturi salariale pentru personalul din autorităţile/instituţiile publice, la care stabilirea
salariilor de bază este reglementată de prezenta hotărâre, se vor acorda cu aprobarea
ordonatorului principal de credite, în condițiile legii.
Art.9. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
 Instituției Prefectului - judeţul Maramureş;
 Compartimentul Resurse Umane;
 Compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului orasului Tautii Magheraus.
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