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Nr. 302 din 17.12.2019 

 

 

 

Către 

Guvernul României 

Domnului Ludovic ORBAN – Prim-ministru 

 

 

Stimate Domnule Prim-ministru, 

 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.) este federaţie 

reprezentativă la nivel naţional pentru sectorul de activitate  “Administraţie publică”, prin 

Sentinţa Civilă nr. 245/S din 15.12.2016 a Tribunalului Braşov, are în componenţa sa sindicate 

din primării şi consilii judeţene de pe întreg teritoriul ţării precum şi din instituții ale 

administrației centrale şi reprezintă interesele tuturor salariaţilor din administraţia publică. 

În această calitate, am luat act de declarațiile Primului-ministru şi ale Preşedintelui 

României, protrivit cărora, începând cu 01.01.2020 vor fi înghețate indemnizațiile demnitarilor, 

inclusiv cele ale primarilor/președinților consiliilor județene și ale viceprimarilor/vicepresedintilor 

consiilor județene. 

 Vă reamintim că salarizarea personalului care își desfășoară activitatea în 

administrația publică locală se face în conformitate cu Art. 11 din Legea nr. 153/2017 și are ca 

limită minimă salariul minim pe economie iar limita maximă, indemnizația 

viceprimarilor/vicepresedintilor consiilor județene. 

La stabilirea salariilor, conform acestor prevederi legislative, s-a făcut o ierarhizare 

pe funcții de execuție și vechime, precum și pe funcții de conducere, păstrându-se un raport 

echilibrat între aceștia și viceprimari/vicepreședinți ai consiilor județene. 

Prin înghețarea indemnizațiilor demnitarilor din administrația publică locală, 

în marea majoritate a instituţiilor din acest sector de activitate, salariaţii nu vor putea 

beneficia de aplicarea, începând cu anul 2020, a noii valori a salariului minim pe economie!  
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În consecință, va solicităm să dispuneți ca actul normativ care va îngheța 

indemnizațiile demnitarilor să excludă ,,Funcţiile de demnitate publică alese din cadrul 

organelor autorităţii publice locale”,aşa cum sunt ele definite şi clasificate în Legea nr. 

153/2017, respectându-vă astfel promisiunea făcută, şi anume că nu vor scădea veniturile 

salariaților din administrația publică locală și respectând principiile constituționale care fac 

referire la autonomia locală și la descentralizarea instituțiilor publice locale. 

Cu respect și considerație, 

 

    Valer SUCIU 

     Preşedinte al FNSA 

                                                                                                                            

 


