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Total consilieri Consiliul Local: 11 

Prezenţi: 11 

Pentru: 7  

Împotrivă: x 

Abţineri: 4  
 

 

 

HOTĂRÂREA  
 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

începând cu data de 1 ianuarie 2018 
 

 

 
 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017, având în 

vedere următoarele: 

- expunerea de motive înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub sub nr.4620/15.12.2017 

prezentată de primarul Comunei Pesac; 

- procesul verbal de consultare înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.4621/15.12.2017 

încheiat între conducerea instituției și reprezentantul Consiliului Local Pesac, pe de o parte și 

reprezentanții salariaților Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac, pe de altă parte, prin care s-a 

realizat consultarea prevăzută la art.11 alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice; 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.4622/15.12.2017 prezentat de doamna 

Dumitraș Angelica, secretar al Comunei Pesac; 

- raportul compartimentului de specialitate financiar-contabil, impozite și taxe, înregistrat la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.4623/15.12.2017 prezentat de către doamna Trifa Liliana-Nicoleta-

inspector I principal-contabil; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.71/07.12.2017 privind modificarea structurii organizatorice şi a 

statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac 

pentru anul 2017; 

- prevederile art.I din O.U.G. nr.79/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal referitoare la modificarea: art.2 alin.2 al Titlului I – Dispoziții generale, art.138-

140, art.155-156 și art.220
3
 din Titlul V -  Contribuții sociale obligatorii din Legea nr.227/2015; 

- prevederile art.VII din O.U.G. nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative;  

- prevederile O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea 

și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;  

- prevederile H.G. nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat 

în plată ; 

 R O M Â N I A  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  PESAC 

 Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360, ap.nr.1, CIF: 23062754  

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



2 

- prevederile art.3 alin.4, art.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 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.138 alin.4-5 din Constituția României nr.1/2003, republicată (r1);  

- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.6 și ale art.58 alin.1 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;   

- prevederile art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile 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 Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac; 

- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;             

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a, art.36 alin.3 lit.b, art.45 alin.1 și alin.6, art.47, art.115 

alin.1 lit.b și art.115 alin.3-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată 

(r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

           Art.1. (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, se stabilesc salariile de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, 

care se aplică în conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017, cu respectarea obligației de încadrare 

în prevederile bugetare anuale, potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             

              (2) Salariile de bază pentru funcțiile prevăzute la art.11 alin.2 din Legea-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dar care nu se regăsesc în prezent 

în organigrama și statul de funcții al Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, se vor stabili – 

prin hotărâre a Consiliului Local Pesac – după ce vor fi înființate, dacă va fi cazul.  

              (3) Potrivit art.3 alin.4 din Legea-cadru nr.153/2017, ordonatorul principal de credite va 

stabili, prin dispoziție, salariile de bază lunare, sporurile, alte drepturi salariale în bani și în natură 

prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și 

avansarea în gradații, în condițiile legii, pentru funcțiile din organigrama Primăriei Comunei Pesac și 

al SPCLEP Pesac, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul 

propriu. 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința primarul Comunei Pesac, 

domnul Toma Cornel, doamna Dumitraş Angelica, secretarul Comunei Pesac și responsabil cu 

aplicația REVISAL, precum şi doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac.  

 

  Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Consiliului Local Pesac;  

- Primarului Comunei Pesac; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, secretar al Comunei Pesac și totodată responsabil cu 

aplicația REVISAL; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Responsabilului CFP; 
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- Reprezentanților salariaților din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac; 

- Celor în cauză; 

- La dosarul şedinţei; 

- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de 

internet www.primariapesac.ro. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 76 din 21.12.2017 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

 COVACI FLORIN 
 
 

__________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E S A C  

   
 DUMITRAŞ ANGELICA 

 
______________________________________ 

 

L.S. 
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	- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

