
EXPUNERE DE MOTIVE

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Precizarea expresă în cuprinsul Legii nr. 153/2017 a faptului că salariile de 

bază se stabilesc în baza coeficienţilor de ierarhizare este necesară atât pentru o 

mai mare claritate a modului în care este aşezat sistemul de salarizare a 

personalului încadrat în funcţii publice/contractuale la nivelul unei unităţi 
administrativ teritoriale, cât si pentru evitarea aplicării legii în mod discreţionar, de 

către autorităţile locale.
La nivelul UAT-urilor există o mare majoritate de consilii locale care, chiar în 

lipsa acestei prevederi, au înţeles să stabilească nivelul salariilor de bază pentru 

această categorie de personal în funcţie de aceşti coeficienţi. Aceasta în condiţiile 

în care, potrivit aceleaşi Legi, atât indemnizaţia viceprimarului (în funcţie de care 

se stabileşte limita maxima a nivelului de salarizare a personalului din 

administraţia publică locală) cât şi a primarului, se stabilesc în funcţie de 

coeficienţii de ierarhizare, aprobaţi prin lege.
Există însă si UAT-uri, cum ar fi în Timişoara, unde, în lipsa unei prevederi 

exprese referitoare la coeficienţii de ierarhizare, nivelul salariilor nu a fost stabilit 
prin raportare la aceştia, şi astfel salariul a fost practic „îngheţat” la nivelul aflat în 

plată în anul 2017. Aceasta în condiţiile în care atât indemnizaţia primarului, cât şi 
a viceprimarului au înregistrat creşteri ale nivelului în funcţie de creşterea 

salariului minim brut pe economie.
Mai mult, acest mod de reglementare a permis în timp ca la nivelul unor 

judeţe să existe comune care au nivelul de salarizare net superior municipiului 
reşedinţa de judeţ, întrucât unii au stabilit salariile brute prin raportare la 

coeficienţi iar alţii nu.
Ori, consideram că un sistem de salarizare aşezat pe principii sănătoase 

trebuie să fie în primul rând echitabil şi dacă creşte faţă de unii în funcţie de 

anumiţi parametrii, aceşti parametrii să se aplice tuturor. înţelegem că este 

echitabil şi just ca un funcţionar public de conducere să nu poată avea venituri de 

natură salarială mai mari decât un primar sau un viceprimar, dar diferenţa între cele



două funcţii trebuie sa fie constantă şi să nu permită abuzuri din partea unor 

categorii asupra altora. In condiţiile în care o lege permite acest lucru, evident că 

temelia acesteia nu este una care să corespundă unui stat de drept, echitabil şi just 
faţă de toate categoriile căreia i se adresează.

Pentru a fi evitate aceste situaţii, este nevoie ca hotărârea consiliului local prin 

care se stabileşte nivelul de salarizare să cuprindă si coeficienţi de ierarhizare, iar 

acest lucru să fie expres prevăzut în lege pentru a nu suporta niciun fel de 

interpretare.
Acelaşi mod de reglementare a permis, spre exemplu, cum e cazul 

Municipiului Timişoara, ca pe raza aceluiaşi UAT nivelul de salarizare a 

personalului având aceeaşi funcţie potrivit nomenclatorului funcţiilor publice să fie 

diferit în funcţie de instituţia subordonată primarului unde acesta este încadrat. în 

prezent, la nivelul Municipiului Timişoara există cel puţin 8 hotărâri ale consiliului 
local privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţii publice si personal 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi alte instituţii 
publice locale subordonate acestuia.

Analizând comparativ aceste hotărâri ale consiliului local, se poate observa 

că personalul încadrat în aceeaşi funcţie publică nu beneficiază de acelaşi nivel al 
salariului, ceea ce contravine principiului nediscriminării şi egalităţii.

Exemplu:
Consilier superior gr.5 -funcţie conform nomenclator - în perioada 2017-2022 
salariul de baza a rămas neschimbat astfel:

Direcţia Poliţia Locală Timişoara- salariul brut stabilit prin HCL 549/2017 

este de 8.180 lei
Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara -salariul brut stabilit prin HCL 

546/2017 este de 7.130 lei
Primăria Municipiului Timişoara -salariul brut stabilit prin HCL 542/2017 

este de 7.329 lei
In situaţia în care, prin hotărârea consiliului local, salariile de bază ale 

funcţionarilor publici şi personalului contractual nu au fost stabilite prin raportare 

la coeficienţii de ierarhizare şi, pe cale de consecinţă, în strânsă legătură cu 

evoluţia salariului minim pe economie, salariile au fost „îngheţate” practic de cel 
puţin 6 ani, cum e cazul celor din Timişoara, în timp ce în alte localităţi având 

acelaşi rang sau rang inferior au fost majorate salariile anual, în alte cazuri au fost 
calculate în funcţie de coeficienţii de ierarhizare, iar salariile brute au suportat în



consecinţă modificări în funcţie de evoluţia salariului minim pe economie. Există 

în prezent UAT-uri în care, în timp ce în fiecare an indemnizaţiile primarului si 
viceprimarului cresc de drept, în baza legii, prin înmulţirea coeficientului de 

ierarhizare cu nivelul salariului minim pe economie, salariile angajaţilor din 

subordinea acestora scad cu acelaşi procent raportat la acelaşi salariu minim brut 
pe economie, aceste unităţi administrativ teritoriale fiind acelea în care consiliului 
local a stabilit nivelul salariului de baza (aşa cum este precizat expres în art. 11 din 

Legea 153/2017) fără a se raporta la coeficienţi de ierarhizare în funcţie de care se 

calculează acest nivel al salariului pentru fiecare funcţie, pe considerentul că nu 

este prevăzut expres în lege acest aspect.
Prezentăm mai jos într-un grafic această evoluţie a nivelului de salarizare 

comparativ, şi observăm astfel cum a crescut progresiv indemnizaţia primarului şi 
a viceprimarului şi cum a „îngheţat” nivelul salariului de bază al funcţionarilor 

publici şi personalul contractual, toate aceste practici nefiind ilegale, ci în perfectă 

concordanţă cu cadrul legal reprezentat de art. 11 din Legea 153/2017.
Viceprimarul municipiului reşedinţă de judeţ are în baza Legii nr. 153/2017 

coeficient 8 pentru stabilirea indemnizaţiei acestuia
în anul 2017 nivelul acesteia era de 8x1450 (salariul minim garantat în plată) 

= 11.600 lei
în anul 2018 nivelul acesteia era de 8x 1900 lei (salariul minim garantat în 

plată) = 15,200 lei
în anul 2019 nivelul acesteia era de 8x 2080 lei (salariul minim garanta în 

plată) = 16.640 lei
în anul 2020 nivelul acesteia era de 8x2230 lei (salariul minim garantat în 

plată) =17.840 lei
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Considerăm că un sistem de salarizare aşezat pe principii sănătoase trebuie să 

fie în primul rând echitabil şi dacă creşte faţă de unii în funcţie de anumiţi 
parametrii, aceşti parametrii să se aplice tuturor. înţelegem că este echitabil şi just 
ca un funcţionar public de conducere să nu poată avea venituri de natură salarială 

mai mari decât un primar sau un viceprimar, dar diferenţa între cele două funcţii 
trebuie sa fie constantă şi să nu permită abuzuri din partea unor categorii asupra 

altora. Ori in condiţiile în care o lege permite aşa ceva, evident că temelia acesteia 

nu este una care să corespundă unui stat de drept, echitabil şi just faţă de toate 

categoriile căreia i se adresează.
Pentru a fi evitate aceste situaţii, este nevoie ca în legea salarizării să fie 

precizat expres că stabilirea salariilor şi pentru personalul din administraţia publică 

locală trebuie să se raporteze la coeficienţi de ierarhizare pentru fiecare funcţie 

publică sau contractuală, prevăzută în nomenclatorul ierarhic al funcţiilor.
Faţă de cele prezentate, am elaborat prezenta propunere legislativă pe care v-o 

supunem spre dezbatere şi aprobare.
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