
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SĂCELE  
Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 

www.municipiulsacele.ro,    E-mail: primaria@municipiulsacele.ro 

     HOTĂRÂREA       Nr. 87                                                                     Data: 24.07.2014 

 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind constatarea încadrării cheltuielilor de personal în plafonul salarial aprobat prin bugetul 

local 

 

 Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 24.07.2014, 

 

 Analizând Decizia emisă de Camera de Conturi a judeţului Braşov nr. 25/02.04.2012 şi Încheierea  

nr. VI/114/06.07.2012, emisă de Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi a 

României, Decizia Civilă nr. 5606 din data de 13.11.2013, pronunţată de Curtea de Apel Braşov în dos. nr. 

9552/62/2012 irevocabilă, Procesul Verbal de Inspecţie nr. 206/16.06.2014 al D.G.R.F.P Braşov, Serviciul 

Inspecţie Economico-Financiară şi care fac trimitere la cadrul legal aplicabil la momentul anului 2010, şi 

anume prevederile Legii - cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, potrivit căreia: 

  - art. 3 lit c): „Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele 

principii:....c) luarea în considerare a sporurilor, a adaosurilor salariale, a majorărilor, a indemnizaţiilor cu 

caracter general sau special, precum şi a altor drepturi de natură salarială, recunoscute sau stabilite, până la 

data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâri judecătoreşti, prin acte de negociere colectivă, precum şi 

prin alte modalităţi, acestea regăsindu-se la un nivel acceptat, potrivit principiilor prezentei legi, în salariul 

brut sau, după caz, în salariul de bază, în solda funcţiei de bază sau în indemnizaţia lunară de încadrare”; 

  - ale art.7 alin. (2): „Realizarea trecerii de la actualul sistem de salarizare la noul sistem de salarizare 

se efectuează în mod etapizat, astfel încât în perioada de implementare a prezentei legi nicio persoană să nu 

înregistreze o diminuare a salariului brut de care beneficiază potrivit actualelor reglementări”; 

 - ale art. 22: „Sporurile, majorările, precum şi indemnizaţiile de conducere care, potrivit prezentei 

legi, sunt incluse în salariul de bază, în solda funcţiei de bază sau în indemnizaţia lunară de încadrare, după 

caz, sunt prevăzute în notele din cuprinsul anexelor la prezenta lege.” şi ale OUG nr. 1/2010 privind unele 

măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor 

acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, potrivit cărora: 

 - art. 5 alin. (1): „Începând cu luna ianuarie 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi 

păstrează salariul, solda sau, după caz, indemnizaţia lunară de încadrare brut/brută avute la această dată, fără a 

fi afectate de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009 prevăzute la art. 10 din 

Legea nr. 329/2009, care se calculează după cum urmează:  

            a) la salariul de bază, solda/salariul funcţiei de bază sau, după caz, indemnizaţia lunară de încadrare 

corespunzătoare funcţiilor avute la data de 31 decembrie 2009, se adaugă cuantumul sporurilor şi 

indemnizaţiilor care se introduc în acesta/aceasta, prevăzute în notele la anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, 

numai personalului care a beneficiat de acestea, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi 

condiţii....”; 

 - art. 6 (1) „În cazul în care drepturile salariale determinate în conformitate cu Legea-cadru nr. 

330/2009 şi cu prezenta Ordonanţă de Urgenţă sunt mai mici decât cele stabilite prin legi sau hotărâri ale 

Guvernului pentru funcţia respectivă pentru luna decembrie 2009, se acordă o sumă compensatorie cu caracter 

tranzitoriu care să acopere diferenţa, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

Această sumă se include în salariul de bază, solda/salariul funcţiei de bază sau indemnizaţia lunară de 

încadrare, după caz, dar nu este luată în calcul la determinarea altor drepturi de natură salarială care se 

stabilesc în funcţie de acestea”. 
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             Având în vedere prevederile Legii - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice, ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri 

publice, precum şi ale O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 

2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; 

 Ţinând cont de faptul că în perioada 2010-2014 cheltuielile de personal s-au încadrat în plafonul 

maxim salarial aprobat prin bugetul local, menţinându-se nivelul salariului avut în plată la finele anilor 2009, 

2010, 2011,2012, 2013, potrivit prevederilor legale mai sus invocate, infirmand astfel existenţa vreunui 

prejudiciu la bugetul local al Municipiului Săcele, fapt confirmat şi prin Procesul Verbal de Inspecţie nr. 

206/16.06.2014 al D.G.R.F.P. Braşov, Serviciul Inspecţie Economico-Financiară;  

 Având în vedere Amendamentul propus de Comisia de specialitate nr. 2 în sensul completării şi 

modificării art. 1 cu următoarea menţiune „ din punct de vedere al încadrărilor bugetare anuale”; Raportul de 

specialitate nr. 36822  / 14.07.2014 al Serviciului Financiar, Contabilitate, Salarizare, Buget,Ordonanţare CFP 

şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 

În temeiul art. 4, art.10, art. 36 al. (1), (2) lit. b), c), alin 4 lit a), art.119; al art. 45; al art. 115 alin. (1) 

lit. b)  şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi al art. 47 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 35 din 2002 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

           Art. 1.  Se constată încadrarea cheltuielilor de personal în plafonul maxim salarial anual, transmis de 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov şi aprobat prin bugetul local şi, implicit, inexistenţa 

vreunui prejudiciu din punct de vedere al încadrărilor bugetare anuale. 

           Art. 2. Se mandatează Primarul Muncipiului Săcele pentru emiterea dispoziţiilor de reîncadrare a 

personalului, potrivit dispoziţiilor legale în materie, în vigoare şi cu încadrarea în plafonul maxim salarial 

aprobat pentru anul 2014, prin bugetul local. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

        PETŐ SANDOR                                                                  C.J.  BUZATU ADRIANA 

 

 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6 ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  14  voturi pentru, 4 abţineri  

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 18 

 

 

Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 1 ex. Serviciul Financiar, Contabilitate, Salarizare, Buget,Ordonanţare CFP 

- 1 ex. Biroul Contencios Administrativ 


