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REFERAT DE APROBARE, 
La proiectul 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 

 
Stimați consilieri locali, vă propun prin prezentul Proiect de HCL ca, începând cu 

drepturile aferente lunii ianuarie 2023, salariile de bază ale funcționarilor publici și ale 
personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Orăștie și Serviciile publice subordonate Consiliului 
Local al Municipiului Orăștie, să fie majorate cu un procent de 15% față de nivelul lunii 
noiembrie 2022.  

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. 

Toate acestea au fost aduse la cunoștința reprezentanților angajaților din cadrul 
Municipiului Orăștie în ședința privind consultarea asupra majorării salariale și consemnate în 
Procesul verbal nr. 16856/28.11.2022. 

Potrivit art. 11 alin. (4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, nivelul veniturilor salariale se 
stabilește cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli. 
În urma analizei bugetului prevăzut pentru salarii în anul 2022, se constată un excedent bugetar, 
iar în anul 2023, pentru prevederile bugetare referitoare la salarii, se va ține cont de majorarea 
cu 15% a salariilor precum și de posibilele majorări de salarii prevăzute de Legea nr. 153/2017 
pentru celelalte familii ocupaționale bugetare, precum și de viitoarele acte normative date în 
acest sens. 
 Față de cele prezentate, propunem adoptarea unei hotărâri pentru stabilirea salariului 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, începând cu 1 ianuarie 2023 
prin majorarea cu un procent de 15% față de luna decembrie 2022, cu respectarea limitărilor 
prevăzute de art. 11 alin. (4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 
 În speranța aprobării Proiectului HCL în ședința ordinară a Consiliului Local Orăștie, 
vă mulțumesc anticipat! 
 Cu stimă, 
 
 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Ovidiu Laurențiu BĂLAN 
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RAPORT 

La proiectul 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 

 
 Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Orăștie la proiectul 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, am constatat următoarele: 
 Prin referatul de aprobare se propune creșterea salariilor de bază pentru funcționarii 
publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”  începând cu 
1 ianuarie 2023 prin majorarea cu un procent de 15% față de luna decembrie 2022, în 
conformitate cu prevederile 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. 

Toate acestea au fost aduse la cunoștința reprezentanților angajaților din cadrul 
Municipiului Orăștie în ședința privind consultarea asupra majorării salariale și consemnate în 
Procesul verbal nr. 16856/28.11.2022. 

Potrivit art. 11 alin. (4) privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, nivelul veniturilor salariale se stabilește cu încadrarea în 
cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli. În urma analizei bugetului 
prevăzut pentru salarii în anul 2022, se constată un excedent bugetar, iar în anul 2023, pentru 
prevederile bugetare referitoare la salarii, se va ține cont de majorarea cu 15% a salariilor 
precum și de posibilele majorări de salarii prevăzute de Legea nr. 153/2017 pentru celelalte 
familii ocupaționale bugetare, precum și de viitoarele acte normative date în acest sens. 



Luând în considerare prevederile art. 11 alin. (4) din Legea nr. 153/2017, nivelul 
veniturilor salariale majorate cu 15% nu vor depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de 
viceprimar al Municipiului Orăștie, respectiv 11440 lei.  

În consecinţă, proiectul de hotărâre susmenţionat se încadrează în prevederile legale și 
poate fi aprobat în forma prezentată. 

 
              Consilier juridic,       Consilier, 

                        Jr. Tudorache Sanda                                                 Terchet Narcis  


