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H O T Ă R Â R E A  Nr.8/2019 

Privind stabilirea indemnizației primarului, viceprimarului, consilierilor  

și a salariilor de bază pe funcții conform Legii nr.153/2017 ,  lege-cadru privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările 
ulterioare  

 
 

 
 

                Consiliul local orășenesc Borsec 
  Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului prin care se arată necesitatea  stabilirii 

indemnizației primarului, viceprimarului și  salariilor  pe funcții cu începere din 
data de 01.01.2019.  

  Luând în considerare  prevederile  art.11 alin. (1) și (4), art.13 
alin.(1),art.19, art.40, din Legea-cadru nr.153/2017  privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare,  
Hotărârea Guvernului României nr.937/2018  pentru stabilirea salariului de bază 

minim brut pe țară  garantat în plată începând cu data de 01.01.2019, Ordonanța  

de Urgență a Guvernului României nr.79/2018 privind modificarea Legii 

nr.227/2015,Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/ 28.12.2018. privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-

bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 

termene, Ordonanța de Urgență a Guvernului 107/2018 privind modificarea și 
completarea unor acte normative precum și pentru prorogarea unor termene.  

propunerea ordonatorului principal de credite coroborat cu  Raportul de consultare 

a reprezentanților salariaților și cu respectarea art.25 din  Legea 153/2017. 

         Văzând avizul favorabil al comisiei  buget – finanțe  din cadrul  

Consiliului local orășenesc Borsec 

  În temeiul dispozițiunilor art.39(1),art.4, art.5(2),  art.36(9),  art.45(1), 

art.115(1) lit.b) din Legea nr.215/2001, republicată 2007, privind administrația 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare şi cu  respectarea 

prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația 

publică ,republicată 2013 cu modificări și completări. 
 

H O T Ă R E Ş T E  

 
          Art.1. Aprobă  cu începere din data de 01.01.2019  indemnizația 

primarului, în coeficient  de 5,50 ,Primar oraș (până la 10.000 locuitori)și  care este  
prevăzut la pct.1 din anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.     

                  Art.2. Aprobă  cu începere din data de 01.01.2019  indemnizația 

viceprimarului în coeficient  de 4,50 , Viceprimar oraș (până la 10.000 locuitori) și  



care este prevăzut la pct.2 din anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.    
                         Art.3. Aprobă  cu începere din data de 01.01.2019 , salariile de 

bază brute pe funcții și gradații de vechime din aparatul de specialitate al 

primarului și subunități , conform anexei nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
          Art.4. În conformitate cu prevederile art.40 din Legea – cadru 

nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare se stabilește indemnizația  
consilierilor locali pe perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, pentru participarea 

la numărul maxim de ședințe care cuprinde: 1 ședință de comisie de specialitate și 1 

ședință ordinară/ lună   la 10% din indemnizația lunară a primarului. 
         Art.5.(1)  În conformitate cu prevederile  Legii   nr.153/2017, lege-

cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu completările și 
modificările ulterioare coroborat Ordonanța de Urgență al Guvernului României  
nr.114/2018, se vor acorda alte drepturi salariale după cum urmează: 
                                    (2) Începând cu data de 01.01.2019,  ordonatorii de credite 

acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană reprezentând a 12-a parte din două 

salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată/ an, proporțional cu timpul 
efectiv lucrat în luna anterioară acordării (2080x2):2= 347 lei – art.18 din Legea 
nr.153/2017,  lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

cu modificările și completările ulterioare  
                                   (3)  Începând cu data de 01.01.2019, ordonatorii de credite 

acordă anual   vouchere de vacanță – art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative precum și 
pentru prorogarea unor termene. Regulamentul de acordare a  voucherelor  de 

vacanță urmează să fie elaborată de compartimentul resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 
         Art.6. Cu data prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii 

Consiliului local orășenesc Borsec nr.124/2017, adoptată în acest sens.  
                         Art.7 (1) Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se pot depune 

contestații  în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării actului 
administrativ la  ordonatorul  de credite. 

                                  (2) Ordonatorul  de credite soluționează contestațiile în 
termen de 30 de zile calendaristice. 

                  (3)  Împotriva modului de soluționare a contestației persoana 

nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, 

instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile 

calendaristice de la data comunicării soluționării contestației.  
        Art.8. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

se încredințează  compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 

        Art.9.  Cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri se vor emite 

dispoziții cu caracter individual  pentru personalul din aparatul de specialitate al 

primarului și subunități, funcționari publici și personal contractual.  

                 Art.10. Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale 
Borsec, prezenta hotărâre se înaintează către: 

                        -  Instituția Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ.                                        
                        - Compartimentul resurse umane-salarizare din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului.  

                      Borsec, la  17  ianuarie 2019 
           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 


