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HOTARAREA NR. 46 / 29.06.2022 

privind stabilirea  coeficientilor  salariilor  de baza a functiilor  publice si functiilor  

contractuale din cadrul  aparatului de specialitate al  Primarului comunei Mereni in 

conformitate cu prevederile  Legii nr. 153 / 2017  - Legea cadru  privind salarizarea 

personalului platit din  fonduri publice 

Avand in vedere: 

-Proiectul de hotarare  initiat de catre domnul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni, judetul 

Constanta inregistrat la Primaria comunei Mereni sub nr.  3659 / 20.06.2022; 

-Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1  inregistrat la Primaria comunei Mereni sub nr. 

3850/29.06.2022; 

-Raportul de avizare al Comisiei de specailitate nr. 2 inregistrat la Primaria  comunei Mereni sub nr. 

3860/29.06.2022; 

-Raportul de avizare al Comisiei de specailitate nr. 3 inregistrat la  Primaria comunei Mereni sub nr. 

3869/29.06.2022; 

-Hotararea Consiliului Local al comunei Mereni nr. 30  din 07.05.2021 privind stabilirea salariilor de 

baza si a coeficientilor  care stau la baza determinarii acestora, pentru functionarii publici si personalul 

contractual din cadrul familiei ocupationale ,, Administratie,, utilizate in cadrul aparatului de 

specailitate al Primarului comunei Mereni, judetul Constanta; 

-Procesul verbal de negociere  a salariilor  pentru functionarii publici si personalul contractual din 

aparatul de specialitate al primarului  comunei Mereni  inregistrat sub  nr. 3763 / 24.06.2022  incheiat 

intre  Sindicatul Tomis  si  Primarul comunei Mereni; 

-Referatul de  aprobare  intocmit de catre domnul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni inregistrat 

la Primaria comunei Mereni  sub nr. 3694 / 21.06.2022; 

-Referatul de specialitate  intocmit de catre doamna Serif Sibel avand functia de secretar general al 

comunei Mereni inregistrat la Primaria Mereni sub nr. 3695 / 22.06.2022; 
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-Prevederile Legii cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului platit  din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile art. 1, alin. (2) din OUG nr.  130 / 2021 privind unele masuri fiscal – bugetare, prorogarea 

unor termene  precum si pentru modificarea  si completarea unor acte normative; 

-Prevederile  art. VII ale OUG nr. 82 / 2017 pentru modificarea si  completarea unor acte normative; 

-Preveedrile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-Prevederile OUG nr. 226/ 2020 privind unele masuri fiscal-bugetare  si pentru modificarea si 

completarea  unor acte normative si prorogarea unor termene ; 

-Prevederile Hotărârea Guvernului nr. 935 / 2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe 

țară garantat în plată 

-Prevederile  art. 1, pct. . 13  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 1/2020  privind unele 

masuri  fiscal-bugetare si pentru modificarea  si completarea unor acte normative, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

-Prevederile  art. 1, alin. (1)-(4) din OUG nr. 226 / 2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si 

pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

.-Prevederile art. 390, alin. (1) si alin. (2), art. 392, alin. (1), (2) si (3) din OUG nr. 57 / 2019  prividn 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile HG nr. 935 / 2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata; 

 In temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) si b), alin. (3), lit. c), alin. (4), lit. a), art. 

139, alin. (3),lit. a),  si art. 196, alin. (1) , lit. a), art. 197  din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MERENI HOTARASTE: 

 

Art. 1. Incepand cu data de 01.07.2022, se aproba modificarea  coeficientilor ce stau la 

baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul 

familiei ocupationale ,,Administratie,, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Mereni, conform Anexei  nr. 1 care face parte integranta din prezenta  hotarare.. 

Art. 2.1. Salariile de baza pentru functiile publice si personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Mereni, se determina prin inmultirea coeficientilor 

din Anexa nr. 1 la prezentul proiect de  hotarare, cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in 

plata in anul 2020 . Salariile de baza aprobate prin prezenta hotarare, au fost calculate raportat la 

salariul minim brut pe tara garantat in plata  de 2230  lei, stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 

935/2019. 



           Art. 2.2. In cazul modificarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, salariile 

de baza se vor stabili prin acte administrative individuale emise de catre ordonatorul principal de 

credite, fara a se putea depasi nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar..    

           Art. 3.1. Salariile de baza stabilite potrivit Anexei nr. 1  la prezenta  hotarare pot fi majorate, 

acordandu-se sporuri, compensatii, adaosuri, prime, premii si indemnizatii, inclusiv cele pentru 

hrana si vacanta, in conditiile si limitele Legii nr. 153/2017 si/sau a altor acte normative speciale, a 

caror suma cumulata pe total buget, nu poate depasi 30% din suma salariilor de baza, a 

indemnizatiilor de de incadrare si a indemnizatiilor lunare, dupa caz.  

           ART. 3.2. Salariile de baza se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotarari, astfel incat 

impreuna cu indemnizatiile lunare si celelalte elemente ale sistemului de salarizare, sa se 

incadreze in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal.  

Art. 4.  Personalul care exercita activitatea de control preventiv, conform Art. 15 din Legea 

nr. 153/2017, beneficiaza de o majorare de 10% a salariului de baza.  

Art. 5.  Prezenta hotarare se completeaza cu prevederile Legii-cadru nr. 153 din 

28.06.2017, precum si cu celelalte acte normative din domeniul salarizarii personalului bugetar.  

Art. 6. Prezenta hotarare poate fi contestata de persoanele interesate, in conditiile Legii 

544/2004, privind contenciosul administrativ. 

Art. 7. La data intrarii in vigoare a prezentei  hotarari isi inceteaza efectele  Hotararea 

Consiliului Local al comunei Mereni nr. 30  din 07.05.2021 privind stabilirea salariilor de baza si a 

coeficientilor  care stau la baza determinarii acestora, pentru functionarii publici si personalul 

contractual din cadrul familiei ocupationale ,, Administratie,, utilizate in cadrul aparatului de 

specailitate al Primarului comunei Mereni, judetul Constanta; 

Art. 8. Cu ducerea la indeplinire a prevederilro przeentei hotarari   se incredinteaza 

primarul comunei Merenis i  Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Mereni. 

Art. 9.   Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului general al comunei, in 

termenele legale, catre Institutia Prefectului – judetul Constanta, Primarului comunei Mereni, 

Compartimentului contabilitate, functionarului cu atributiuni pe linie de resurse umane, iar un 

exemplar se arhiveaza la registratura comunei Mereni. 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 

abtineri.la aceasta sedinta sunt pezenti un numar de 11 consilieri lopcali din cei 11 consilieri locali 

in functie. 

 

  Presedinte de sedinta,                                                  Avizat pentru legalitate, 

 

  Consilier local                                                             Secretar general al comunei,  

 

Chiriac Gheorghe                                                                    Serif Sibel 

 

 

 

 

 

 



 


