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PRECIZĂRI şi OBSERVAŢII FNSA 

privind aplicarea în administraţia publică locală a  

Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice  

 

 

Salarizarea personalului din Administraţia publică locală se face conform Art. 11 din 

lege (Art.11. - (1) Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii 

locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin 

hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate 

sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor (* Sindicatele care nu au reprezentativitate vor 

beneficia de reprezentativitatea federaţiei la care sunt afiliate, conform Legii nr.62/2011 – Legea 

dialogului social). 

(2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau 

autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa 

nr.VIII - cap.I, lit.A, pct.III şi cap.II, lit.A, pct.IV. 

(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin.(1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu 

respectarea prevederilor art.25 din prezenta lege. 

(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin.(1) și (3), fără a 

depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei 

lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului 

Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele 

municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările 

prevăzute la art.16 alin.(2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de 

venituri şi cheltuieli. 
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(5) Angajarea, promovarea, avansarea în gradaţie a personalului prevăzut la alin.(1) se fac cu 

respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi a celorlalte reglementări specifice 

funcţionarilor publici şi personalului contractual.) precum şi a altor prevederi din prezenta lege. 

Pentru a nu se crea confuzii sau eventuale abuzuri în aplicarea acestor articole, facem 

următoarele precizări şi clarificări, şi solicităm sindicatelor membre să urmărească modul de 

aplicare a legii la nivel local. 

1. Se vor stabili salariile de bază pentru fiecare funcţie prevăzută în 

nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice şi contractuale din administraţia public locală, şi 

anume pentru funcţiile existente în fiecare UAT, care vor fi aprobate de către consiliul 

local/judeţean prin hotarâre de consiliul, după consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative.  

La stabilirea salariului de bază se va porni de la salariile de bază existente în plată la care se 

vor aplica creşteri salariale în funcţie de posibilităţile financiare ale fiecărei UAT, dar de cel 

putin 22,5% cât reprezintă contribuţiile la stat care vor fi trecute din sarcina angajatorului, în 

sarcina angajatului. Dacă nu se va aplica această creştere, se vor înregistra diminuări salariale. 

Salariul de bază astfel stabilit va fi împarţit la 1450 lei cât reprezintă salariul minim pe economie 

în plată la acest moment, şi se va obţine coeficientul aferent fiecărei funcţii în parte. Aceşti 

coeficienţi vor forma grila de salarizare cuprinzând salariile de bază, grilă ce se va aproba de 

consiliul local/judeţean. În momentul în care salariul minim pe economie va avea altă valoare, 

salariul de bază a fiecărei funcţii va fi actualizat, prin înmulţirea coeficientului funcţiei, cu 

salariul minim pe economie. De asemenea, în momentul în care se va acorda o creştere salarială, 

locală sau generală (prin lege, de exemplu de 10% pentru toţi bugetarii), aceşti coefincienţi vor 

fi cei crescuţi în mod corespunzător. 

Salariul de bază odată stabilit pe fiecare funcţie, se va trece la stabilirea salariului individual prin 

aplicarea la acesta a sporului de vechime, a sporului de condiţii de muncă sau a altor sporuri. 

Pentru salariile astfel stabilite, se vor emite dispoziţii sau decizii, după caz, pentru fiecare 

salariat în parte. 

Toate aceste demersuri pentru stabilirea salaiilor personalului din administraţia publică locală se 

vor face de către comisii stabilite la nivelul fiecărei U.A.T. din care va face parte în mod 

obligatoriu şi reprezentantul sindicatului reprezentativ, pentru a se respecta principiul 

consuntării organizaţiilor sindicale. 

2. Modul de acordare a drepturilor prevăzute de legea salarizării, şi anume: sporuri, 

prime, premii, vouchere de vacanţă, normă de hrană, precum şi alte drepturi, se vor stabili prin 

contractile şi acordurile collective de muncă.  

3. Veniturile salariale stabilite conform celor menţionate la pct. 1 si 2 nu trebuie să 

depăsească indemnizaţia lunară a viceprimarului/vicepreşedintelui consiliului judeţean 
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corespunzător nivelului de organizare, indemnizaţie care se calculează prin înmulţirea 

coeficientului viceprimarului/vicepreşedintelui consiliului judeţean, care rezultă din Anexa IX, 

cu salariul minim pe economie. 

Facem precizarea că, pentru consultarea sindicatelor la stabilirea salariilor de bază, 

aşa cum am arătat mai sus, sau pentru încheierea acordurilor/contractelor colective de muncă, 

acestea trebuie să fie reprezentative. Organizaţiile sindicale care nu sunt reprezentative vor 

putea beneficia de reprezentativitatea federaţiei la care sunt afiliate. 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) este reprezentativă la 

nivel naţional pentru întreg sectorul de activitate ,,Administraţie Publică. Activităţi ale 

organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale,, şi are în componenţa sa sindicate din primării şi 

consilii judeţene de pe întreg teritoriul ţării. Organizaţiile sindicale afiliate federaţiei noastre şi 

cele care se vor afilia pe parcurs, care au cotizaţia achitată la zi, vor beneficia din partea FNSA 

de următoarele servicii: 

- dovada afilierii şi împuternicirea FNSA însoţite de sentinta de reprezentativitate 

pentru ca sindicatele respective să poată fi consultate, conform Art. 11 din lege şi să poată 

negocia şi încheia acorduri/contracte colective de muncă la nivel de UAT; 

- asistenţă şi consultanţă suplimentară pentru punerea în aplicare în mod corect a Legii 

salarizării; 

- intervenţii ferme acolo unde se constată că este posibil să se facă abuzuri în aplicarea 

legii; 

- consultanţă şi îndrumare în cazuri de acţiuni în instanţă, dacă membrii de sindicat 

sunt neîndreptăţiţi; 

- model de hotarâre consiliu local/judeţean pentru stabilirea salariilor de bază. 

Toate aceste servicii, precum şi altele pentru situaţii care pot apărea, vor fi asigurate 

de către FNSA pentru sindicatele afiliate şi pentru membrii de sindicat ai acestora. 

Cu respect, 

 

 

 


