ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA DRAGANESTI
HOTARAREA
NR.32 DIN 19.11.2020
Privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Draganesti
Consiliul local al comunei Draganesti, judetul Neamt, întrunit în şedinţă ordinara în
data de 19.11.2020, în prezenţa unui număr de 11 consilieri din totalul de 11 în funcţie,
şedinţa fiind publica;
In conformitate cu prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice;
Vazand Expunerea de motive inregistrata sub nr. 2982 din 23.10.2020 , prin care
Primarul comunei Draganesti, judetul Neamt – DL Ion Nechifor propune stabilirea
salariilor pentru functiile publice contractual din cadrul aparatului de specialitate al al
primarului;
Examinand Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 2982 din 23.10.2020, prin care
Compartimentul Contabilitate si Administratie publica sustin stabilirea salariilor pentru
functiile publice si contractual din cadrul aparatului de specialaitate al primarului;
In conformitate cu prevederile art. 11 alin.(1) din Legea nr. 153/2017, art. 129
alin.(1) (2) lit.a) si alin.(3) si art 196 ali.(1( lit.b) din OUG nr. 57/2019 cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1-(1) Incepand cu data de 01.12.2020 se stabilesc salariile de baza pentru
functiile publice si contractuale din aparatul de specialitate al primarului , conform
anexei nr.1 la prezenta, care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Salariile de baza pentru functiile prevazute la art.11 alin.(2) din Legea
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, dar care nu
se regasesc in prezent in Organigrama si Statul de functii ale Primariei comunei
Draganesti, vor fi stabilite ulterior prin hotarare a Consiliului local Draganesti, daca va
fi cazul.
(3) Potrivit art.3 alin. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017, ordonatorul principal de
credite , va stabili prin dispozitie , salariile de baza lunare pentru functiile din

organigrama Primariei comunei Draganesti, astfel incat sa se incadreze in sumele
aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu.
Art.2.-(1)- Se stabileste indemnizatia maxima lunara de care benificiaza consilierii
locali din Consiliul local Draganesti , pentru participarea la numarul maxim de sedinte
in procent de 10 % din salariu primarului, exclusiv majorarile prevazute la art. 16 alin.2)
din Legea cadru a salarizarii nr. 153/2017.
(2)- Potrivit alin.(1) al prezentului articol , numarul maxim de sedinte, pe luna
calendaristica pentru care se poate acorda indemnizatia este de doua, dupa cum
urmeaza:
a). – o sedinta ordinara a consiliului local (5 %);
b). – o sedinta a comisiilor de specialitate a consiliului local (5 %), plata acestora
fiind conditionata de participarea la sedintele extraordinare ale consiliului local.
Art.3. (1) Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe
perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.
(2) Persoana care indeplineste functia de sef serviciu situatii de urgenta
beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 10%.
(3) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară
activitatea între orele 22,00 şi 6,00 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de
un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul
astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.
(4) Persoana care este imputernicita ca persoana autorizata sa opereze in
aplicatia Registrul Electoral beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 15%.
(5) Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi
indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget
pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.
Art.4. Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se va incredinta
domnul Nechifor Ion – primarul comunei Draganesti, doamna Gaina Cristina – secretar
comuna Draganesti si domnul Frunza Constantin-Catalin – Inspector superior- contabil
in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Draganesti.
Art.5. – Secretarul comunei va comunica autoritatilor si persoanelor interesate
prezenta hotarare.
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