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ROMANIA

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA
HOTARAREA NR.45/2017
privind punerea înaplicare a Legii nr. 153/2017 si
stabilirea satariitor dä oaza pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Gomunei MosNA
Consiliul Local al comunei Mosna,întrunitînşedinţăordinarăîndatade31iulie2017',
intocmit de catre
Ţinând cont de expunerea de motive si raportul nr. 2843ĺ27.07.2017
propune
prin
care se
oune1e9 î1
secretara comunei, la proiäctul de hotarare initiat de dl'primar,
arii publici si
aplicare a Legii nr. 1'53t2017 privind stabilirea salariilor de
sna,
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al p
aĺ1' 6, art' 8'
''a'',
lit'
2
alin.1
1,
ar1'
aft.
ĺn conformitate cu dispozitiile
16, art'25'
rt'
(1),
art.
(4),
l2alin.
art.
art. 10' art. 11 alin. (1), alin. 1ż; si alin.
plătit
din fonduri
personalului
privind
salarizarea
art' 38, art. 40 şi art. 43 din Legea nr. 153t2O17

'

publice,

(2)
Întemeiul prevederilor art' 36 alin.2 lit. a coroborat cu alin'3 lit.bcu alin.9, arĹ. 45 alin.
republicată'
lit.,,a,,, si art. 115 alin. (1) lit. ''b'' din Legea administraţiei publice locală nr.215l20o1

cu modificările si completările ulterioare,

HoTARAŞTE:

Art.1. (1)Se aprobă criteriile de performanţă pentru ierarhizarea posturilorînvederea
aparatului
stabilirii salariilor debäză pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
de specialitate al Primarului Comunei Mosna, după cum urmează'.
a) cunoştinţe şi experienţă;
b) complexitate, creativitate şi diversitate a activităţilor;
c) judecata şi impactul deciziilor;
d) responsabilitate, coordonare şi supervizare;
e) dialog social şi comunicare,
f,) condiţii de muncă;
g) incompatibilităţi şi regimuri speciale.
la promovarea înfuncţie, grade/trepte
řź) c'it"iiil" oe pěrrbrmănţă generale avute învedere
profesionale a personalului óriînvederea acordării unor premii sunt următoarele:
a) cunoştinţe profesionale şi abilităţi;
b) calitatea, operativitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate;
c) perfecţionarea pregătirii profesionale;
d) capacitatea de a lucra înechipă;
e) comunicare;
0 disciplină;
g) rezistenţă la stres şi adaptabilitate;
ń) capacitatea de asumare a responsabilităţii;
iază de criterii specifice de perŤormanţă

a din urmă.

e domeniului de activitate, precum şi procedura
lr aplicabile fiecărei categorii de persona
la stabilirea
(S) Criteriile enumerate mai sus vor fi folosite de ordonatorul principal de credite
salariului lunar individual încondiţiile art' 10 şi art' 1
Art. 2. (1) Începândcu data de 1.o7 '201
publici si personalul contractual din cadrul aparat
conform grilei de salarizare prevazuta in ane
hotărâre.
(2)Stabilirea salariilor lunare individuale se stabilesc prin dispozitia dl'primar al comunei
Mosna
Art.3. Începândcu data de1.O7'2o17, se reîncadrează personalul menţionat la art.2 din
vechimii
prezenta hotărâre, pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare
in muncă şi vechime înspecialitate, Înconditiile art. 36 din Legea nr' 15312017 '
.

Art. 4. Începândcu data de 1 .O7 .2O17 şi până la 31 decembrie 2021, se aprobă cuantumul
procent
indemnizatiei de şedinţă pentru consilierii locali din Consiliul Local al Comunei Mosna În
de 10% din indemnizatia lunară a primarului Comunei Mosna.
Aľt.5' (1)Se aprobă alte drepturi salariale, încondiţiile legii, după cum urmează:
ştiinţific de doctor încuantum de 50% din nivelul
Đ lnoemnizaţié lunară pentru titlul
salariului de bază minĺm brut pe ţară garantat înplată, dacă personalul îsidesfăsoară
activitatea îndomeniul pentru care deţine acest titlu;
b) majorarea cu 1Oo/o a salariului de bazăĺindemnizaţiei lunare pentru personalul care
exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acestei
activităti;

c) majorarea cu 25% a

indemnizaţiei lunare

a

primarului/viceprimarilor pentru
im plementarea proiectelor fi nantate din fonduri europene nerambursabile
majorarea cu sb% a salariului de bazá pentru personalul nominalizat înechipele de
proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile pentru timpul efectiv lucrat şi
se acordă nuňai dacă cheltuielile de personal sunt eligibile a fi rambursate din fonduri

d)'

europene.
(2) Drepturile salariale enumerate mai sus se Vor acorda înconditiile art. 25 din Legea
de
nr. 153t2O17 in sensul limitării la maxim 30% din suma salariilor debază pe fiecare ordonator
credite.
Art. 6. Se aprobă acordarea de premii de excelenţă lunare' înlimita a 5% din cheltuielile cu
salariile de bază pentru personalul prevăzut în;tatul de funcţii, cu condiţia încadrării înfondurile
brute pe
aprobate înbuget' Premiile de excelentă nu pot depăsi anual două salarii de bază minime
aprobate
tară garantate ĺn plată, fiind stabilite de ordonatorul principal de credite, înlimita sumelor
/
reprezentantilor
sindicale
organizatiilor
consultarea
cu
înbuget cu această destinaţie şi
salariatilor.

Art.7. Se acordă un spor de15% din salariul debază, pentru condiţii periculoase sau

vătămătoare, corespunzător timpului lucrat. Locurile de muncă, categoriile de personal şi
conditiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu
consultarea sindicatelor/reprezentanţilor salariaţilor, înlimita prevederilor unui Regulament
elaborat Înconditiile legii.
Árt. 8. Începânăcu data de 1 decembrie2018, se acordă următoarele indemnizaţii
a) indemnizaţia de vacanţă
b) indemnizaţia de hrană
Modalitatea de acordäre a acestor indemnizaţii se stabileste prin Hotărâre a Guvernului.

Art. g. primarul Comunei Mosna, prin compartimentele de specialitate vor

asigura

executarea prevederilor prezentei hotărâri.
Rri.ĺo. prezenta se aduce la cunoştinţa persoanelorfizice şijuridice interesate, prin grija
secretarului comunei Moşna'

Adoptata înMoşna la data de 31 iulie 20í7
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