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privind stabilirea coeficientului de salarizare pentru secretarul UAT Rîciu si a celorlalti functionari 
publici si personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform Legii 
nr.153/2017, Legea -cadru, privind  salarizarea personalului platit din fonduri publice 
          
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 21.07.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 119  din  
13.06.2017, conform prevederilor art. 39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art. 80 din 
Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Potrivit prevederilor art.3 alin.1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, "prin autonomie locală se înţelege dreptul şi 
capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în 
cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importanta a treburilor 
publice". 
Având în vedere 
Expunerea de motive înregistrată sub nr.3261/13.07.2017, prin care Primarul comunei-dl Ioan Vasu 
propune stabilirea coeficientului de salarizare pentru secretarul UAT Rîciu si a celorlalti functionari 
publici si personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform Legii 
nr.153/2017, Legea -cadru, privind  salarizarea personalului platit din fonduri publice; 
Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3262 din 13.07.2017, prin care Biroul financiar 
contabil şi resurse umane susţine stabilirea coeficientului de salarizare pentru secretarul UAT Rîciu 
si a celorlalti functionari publici si personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, conform Legii nr.153/2017, Legea -cadru, privind  salarizarea personalului platit din 
fonduri publice 
În temeiul prevederillor: 
a) art. 120 alin. (1) şi art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; 
b) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările ulterioare; 
c) art. 21 lit. m) şi art. 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
d) art. 40-42, coroborate cu art.116 si art.117 din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice 
locale, republicată şi actualizată; 
e) art.31 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata; 



f) art. 1, art.2 alin. 1 lit. a si e, alin. 3, art.3, alin. 1, art.6-7,  alin. 1 lit a,lit d,h, j si lit. m, art.10, alin 2, 
alin 4, art.11, alin. 1 si alin. 4, art. 13, art. 19, art.38,alin.1,lit.b.,precum si Anexa nr.VIII., cap III., pct. 
a, si b, cap.IV, pct. b, pct.III, lit.a,b,Anexa IX., pct C., pct. 15, 27 din Legea -cadru nr.153/2017, privind  
salarizarea personalului platit din fonduri publice; 
g) procesul–verbal nr.3265/13.07.217, al Grupei Sindicale Rîciu din care rezulta ca au fost discutate 
si acceptate  coeficientii de ierarhizare pentru functionarii publici; 
În conformitate cu prevederile, art.36 alin.2, lit .a, alin.3, lit.b, art.45, alin.1, coroborat cu 
prevederile art.115, alin.1, lit.b, alin.3-7, din LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, 
judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

Hotărâre: 
Art.1. Incepand cu data de 01.07.2017, se  aproba  stabilirea coeficientului de salarizare pentru 
secretarul UAT Rîciu si a celorlalti functionari publici si personal contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, conform Legii nr.153/2017, Legea -cadru, privind  salarizarea personalului 
platit din fonduri publice, conform anexei care face parte din prezenta. 
Art. 2 (1)  Salariile de bază, pentru funcționarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Rîciu, se stabilesc prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în 
anexele nr. I-II cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare.                                                                     
(2) Salariile de bază, pentru funcțiile de execuție, determinate potrivit alineatului nr.(1) se 
majorează, după caz, în funcție de gradația corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, cu 
cotele procentuale stabilite la  art. 10, alin. (4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice. 
(3) Coeficienții prevăzuți în anexele nr. I-II, pentru funcţiile de execuţie, sunt stabiliți la gradaţia 0. 
(4) Coeficienții prevăzuți în anexele nr. I-II, pentru funcţiile de conducere, sunt stabiliți la gradaţia 5. 
(5) Alineatele (5) și (6) ale art.10 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, se aplică în mod corespunzător. 
(6) Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a 
acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază, determinat potrivit alin.(1)-alin.(2), cu 10%. 
Art.2. Pe lângă salariile de bază, determinate potrivit art.1, funcționarii publici şi personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rîciu, instituțiilor înființate în 
subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Consiliului local Rîciu, pot beneficia și compensații, 
indemnizații, sporuri, majorări, adaosuri, prime şi premii, precum şi alte drepturi în bani şi/sau în 
natură, cu condiția respectării alin.(4) al art.11 și art.25 din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 
Art.3. (1) Indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la 
numărul maxim de şedinţe este de .......5....% din indemnizaţia lunară a primarului comunei Rîciu. 
(2) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin. (1), este de o 
şedinţă de consiliul local ordinară. 
Art.4. Stabilirea salariilor lunare potrivit art.1 și art.2 se realizează de către primarul Comunei Rîciu. 
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei Rîciu.  
Art.6. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul prevăzut de 
lege: 



I Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
I Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
I Primarului comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
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