R O M Â N I A
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455
______________________________________________________________________________
H O T Ă R Â R E A
Nr. 42 /2017
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Orlat şi al serviciilor publice subordonate
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
25.07.2017 ,

 nalizând raportul nr. 4456/21.07.2017 prin care secretarul Comunei Orlat propune punerea
A
în aplicare a Legii nr. 153/2017 şi stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Orlat şi al serviciilor publice
subordonate,
În conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin.1 lit. a, art. 8 alin. 1 şi 2 , art. 10, art. 11 alin. 1 şi
alin.4 , art. 12, art.25 şi art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. a şi alin.9, art. 45 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1.    (1) : Se aprobă criteriile de performanţă pentru ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii
salariilor de bază pentru funcţi onarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Orlat şi al serviciilor publice subordonate, după cum urmează :
a) cunoştinţe şi experienţă;
b) complexitate, creativitate şi diversitate a activităţilor;
c) judecata şi impactul deciziilor;
d) responsabilitate, coordonare şi supervizare;
e) dialog social şi comunicare;
f) condiţii de muncă;
g) incompatibilităţi şi regimuri speciale.
(2) : Criteriile de performanţă generale avute în vedere la promovarea în funcţie, grade/trepte
profesionale a personalului ori în vederea acordării unor premii sunt următoarele:
a) cunoştinţe profesionale şi abilităţi;
b) calitatea, operativitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate;
c) perfecţionarea pregătirii profesionale;
d) capacitatea de a lucra în echipă;
e) comunicare;
f) disciplină;
g) rezistenţă la stres şi adaptabilitate;

h) capacitatea de asumare a responsabilităţii;
i) integritate şi etică profesională.
(3): Criteriile enumerate mai sus vor fi folosite de ordonatorul principal de credite la stabilirea
salariului lunar individual în condiţiile art. 10 şi  art. 11 alin.4 din Legea nr. 153/2017.
Art.2 (1) : Începând cu data de 01.07.2017, se stabilesc salariile de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Orlat şi al serviciilor
publice subordonate , conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) : Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (1) funcţiile specifice altor domenii de activitate
bugetară , prevăzute în statul de funcţii , necesare desfăşurării activităţilor , care nu se regăsesc în anexa nr.
VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV , vor fi salarizate conform prevederilor art. 38 din Legea nr.
153/2017 şi anexelor corespunzătoare familiei ocupaţionale respective.
Art.3: Începând cu data de 01.07.2017 , se reîncadrează personalul menţionat la art. 2 din prezenta
hotărâre, pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă şi vechime
în specialitate, în condiţiile art. 36 din Legea nr. 153/2017.
Art.4 : Începând cu data de 01.07.2017 şi până la 31 decembrie 2021, se aprobă cuantumul indemnizaţiei
de şe dinţă pentru consilierii locali din Consiliul Local al comunei Orlat în procent de 5% din indemnizaţia
lunară a primarului comunei Orlat.
Art.5: Începând cu data de 01.01.2018 , cuantumul brut al salariilor de bază stabilite potrivit art. 2 alin. 1
, se determină prin înmulţirea coeficientului rezultat în urma împărţirii salariului lunar stabilit la salariul
minim brut pe ţară garantat în plată la data aprobării salariului de bază , cu salariul de bază minim brut pe
ţară garantat în plată  , în vigoare.
Art.6: Primarul Comunei Orlat , compartimentul contabilitate, şi responsabilul cu integritatea resurselor
umane vor asigura ducerea la indeplinire a  prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată la Orlat , data : 25 iulie 2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONSILIER:
ALBU NICOLAE
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR COMUNA ORLAT ,
VULEA MONICA – ELENA

TOTAL CONSILIERI
PREZENŢI
PENTRU
ÎMPOTRIVĂ
ABŢINERI

13
13
13
0
0

6EX:  1 EX DOSAR ŞEDINŢĂ
          1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
          1 EX PRIMAR
          1 EX DOSAR HCL
          1 EX SECRETAR
          1 EX CONTABILITATE

Anexa nr. 1 la HCL nr. 42 / 2017
Salariile de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Comunei Orlat şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al comunei Orlat
potrivit art. 11  din Legea nr. 153/2017
FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE
Funcţia
Secretar al unităţii administrativ-teritoriale

Salariul de bază   - lei – gradaţia 5
3.500 – 5.000

FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE
Funcţia
                 Nivelul studiilor
Consilier; consilier juridic; expert;
inspector
grad profesional superior
Consilier; consilier juridic; expert;
inspector
grad profesional principal
Consilier; consilier juridic; expert;
inspector
grad profesional asistent
Consilier; consilier juridic; expert;
inspector
grad profesional debutant
Referent
  grad profesional superior
Referent
grad profesional principal
Referent
grad profesional asistent
Referent
grad profesional debutant

S

S

S

S

2.400 – 3.200
2.200 – 2.800
2.000 – 2.400

M

2.000 – 2.400

M

1.800 – 2.200

M

1.700 – 2.000

M

1.600 – 1.800

FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE
Funcţia
                 Nivelul studiilor
Auditor
Gradul IA
Auditor
Gradul I

Salariul de bază - lei -  gradaţia 0
2.600 – 3.800

S
S

Salariul de bază – lei -  gradaţia 0
2.700 – 3.400
2.500 – 3.200

Auditor
Gradul II
Consilier , expert , inspector de
specialitate , revizor contabil ,
arhitect , referent de specialitate  ,
inspector casier
gradul IA
Consilier , expert , inspector de
specialitate , revizor contabil ,
arhitect , referent de specialitate  ,
inspector casier
gradul I
Consilier , expert , inspector de
specialitate , revizor contabil ,
arhitect , referent de specialitate  ,
inspector casier
gradul II
Consilier , expert , inspector de
specialitate , revizor contabil ,
arhitect , referent de specialitate  ,
inspector casier
debutant
Referent , inspector , arhivar ,
referent casier
IA
Referent , inspector , arhivar ,
referent casier
I
Referent , inspector , arhivar ,
referent casier
II
Referent , inspector , arhivar ,
referent casier
debutant
Paznic, guard
              muncitor calificat I
muncitor calificat II
muncitor calificat III
muncitor calificat IV

S

2.300 – 2.800
2.600 – 3.400

S

2.400 – 3.200
S

2.200 – 2.800
S

2.000 – 2.300
S

M

M

M

M
M , G
M , G
M , G
M , G
M , G

Adoptată la Orlat , data : 25 iulie 2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONSILIER:
ALBU NICOLAE

1.800 – 2.400
1.800 – 2.200
1.700 – 1.950
1.600 – 1.750
1.450 – 1.800
1.500 – 2.200
1.500 – 1.900
1.450 – 1.750
1.450 – 1.600

CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR COMUNA ORLAT ,
VULEA MONICA – ELENA

