ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA TÎRGȘORU VECHI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind negocierea colectivă a salariilor în conformitate cu prevederile
OUG 82/2017, OUG 79/2017, Legii nr.62/2011 și a Legii nr. 153/2017 pentru funcțiile publice
și contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Tîrgșoru Vechi

Având în vedere:
Expunerea de motive a d-lui Drăgan Nicolae, primarul comunei Tîrgșoru Vechi, județul
Prahova, înregistrată cu nr. 14236/18.12.2017 din care rezultă necesitatea stabilirii salariului de
bază a personalului din cadrul Primăriei Comunei Tîrgșoru Vechi;
Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil, înregistrat cu nr.
14237/18.12.2017 referitor la stabilirea salariului de bază pentru personalul angajat în cadrul
Primăriei Comunei Tîrgșoru Vechi;
Procesul verbal înregistrat la sub nr. 14200 din 15.12.2017, din care rezultă îndeplinirea
condiţiei de consultare a reprezentanţilor salariaţilor cu privire la stabilirea salariilor;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate.
În conformitate cu prevederile:
- art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.11 alin.1, art.11 alin.3-5, art.12-13, art.15-16,art.19,
art.21, art.25-27, art.30-38 și art.40, precum și anexele VIII-IX din Legea-cadru nr.153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal;
- OUG 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările
ulterioare;
-prevederile art. 65 alin. 5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului
Local Tirgsoru Vechi aprobat prin HCL Tirgsoru Vechi nr. 79/13.07.2016;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a, a art.115 alin.(1) lit. b coroborat cu art.45
alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;
Consiliul Local al comunei Tîrgșoru Vechi, județul Prahova, adoptă prezenta
hotărâre:
Art.1 – Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se stabilesc salariile de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei
Tîrșoru Vechi și a serviciilor subordonate Consiliului Local, în conformitate cu prevederile - HG
nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal;

- OUG nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, potrivit anexei
la prezenta.
Art. 2 – (1) Coeficienții de ierarhizare stabiliți pentru calcul salariului de bază rămân
neschimbați și sunt la nivelul gradației 5 de vechime.
(2) Pentru celelalte gradații de vechime coeficientul se va diminua procentual.
Art. 3 - Salariul de bază se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți conform
anexei cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la care se adaugă
contribuțiile conform OUG 79/2017.
Art. 4 - În cazul modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în
vigoare, salariile se vor modifica corespunzător legislației.
Art. 5 - Indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali ai comunei Tîrgșoru
Vechi pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de 10% din indemnizaţia lunară a
primarului, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017- 31 decembrie
2021.
Art.6 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează primarul
comunei prin serviciul financiar contabil, iar cu aducerea la cunostință publică a prevederilor, se
însărcinează secretarul comunei.
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