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Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale 
„Administrație” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Orăștie și Serviciile publice subordonate 
Consiliului Local al Municipiului Orăștie 
 
 

Prin proiectul de hotărâre se propune creșterea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 
cadrul familiei ocupaționale „Administrație”  începând cu 1 decembrie 2022 prin majorarea cu un procent de 15% față de luna 
decembrie 2021, cu excepția funcției de secretar general al municipiului Orăștie, conform limitărilor prevăzute de art. 11 alin. (4) 
din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Ultima modificare salarială pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale 
„Administrație” a fost făcută prin Hotărârea Consiliului Local nr. 309 din 20.12.2018, fiind aplicată pentru drepturile salariale 
începând cu luna ianuarie 2019. De atunci, ele au fost menținute la nivelul lunii decembrie 2019 prin HCL nr. 10/2020 și 14/2021. 

Majorarea salarială cu un procent de 15% propusă spre aprobare, se bazează pe câteva considerente de ordin economic: 
rata anuală a inflației în luna octombrie 2022 comparativ cu luna octombrie 2021 a fost de 15,32% iar potrivit BNR se așteaptă ca 
aceasta să mai crească temperat spre finele anului. Potrivit Institutului Național de Statistică, ritmul lunar de creștere a prețurilor 
rămâne constant, cele mai mari scumpiri au avut loc la zahăr (62%), ulei (43%), gaze (40%). Proiecția inflației anuală a prețurilor 
IPC, prognozată de BNR pe trimestrul IV este de 16,3%, în contextul în care creșterea prețurilor pentru mărfurile alimentare este 
de 20,58%, a mărfurilor nealimentare 14,37% iar serviciile s-au scumpit cu 8,31% în septembrie 2022, raportat la septembrie 2021. 

Documentația aferentă proiectului de hotărâre include:  
 Proiectul de hotărâre (.pdf în atașament) 
 Referatul de aprobare (.pdf în atașament) 
 Raportul de specialitate (.pdf în atașament) 
 Anexa la Proiectul de hotărâre 

 
Documentația poate fi consultată: 
 pe pagina de internet a Primăriei municipiului Orăștie, la adresa: https://www.primariaorastie.ro/ro/transparenta-

decizionala; 
 la sediul Primăriei municipiului Orăștie, Piața Aurel Vlaicu  nr.3 (panoul de afişaj); 

Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei și Compartimentul 
Informații pentru Cetățeni şi Relaţii Publice, Monitorul Oficial Local. 

 
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparență 

decizională se pot depune până la data de 21 decembrie 2022. 
 prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la linkul: https://primariaorastie.ro/ro/transparenta-

decizionala/proiect-de-hotarare-nr-248-2022&page=1  
 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@orastie.info.ro  
 prin poștă, pe adresa Piata Aurel Vlaicu, nr.3, Orăștie 
 la sediul instituției, Compartimentul Informații pentru Cetățeni şi Relaţii Publice, Monitorul Oficial Local, de luni până  

vineri, între orele 8:00-15:30   
Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de hotărâre .....” 

 
Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul: https://www.primariaorastie.ro/ro/transparenta-
decizionala 

 
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, în 

cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică 
până la data de 21 decembrie 2022. 

 
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0254/241513, e-mail: 
primaria@orastie.info.ro , persoană de contact: jr.Fleșeriu Ciprian 

 
Publicat la data de 06.12.2022, aflat în dezbatere publică până la data de 21.12.2022. 

                       


