MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 197/19.04.2010

PROIECT
Avizează,
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unei reglementări specifice în domeniul salarizării funcţionarilor
publici din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de
specialitate comun al Direcţiei Managementul Resurselor Umane şi Direcţiei
Economice;
Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
În baza prevederilor art. 1, art. 2 lit. a), art. 3, art. 6, art. 7 şi art. 35 din Legeacadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
respectiv alin. (1) lit. b), alin. (2) – (4) ale art. 11 din Anexa III – Reglementări
specifice funcţionarilor publici a Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, precum şi în baza prevederilor art. 5 alin (2) şi
alin. (4), art. 11, art. 13, art. 14 şi art. 23 alin. (2) lit. c) din Legea 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Începând cu 1 aprilie 2010 se aprobă acordarea de suplimente salariale
funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice de execuţie sau conducere în cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 Bucureşti, suplimente stabilite ca
diferenţă dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice de stat şi salariul de
bază prevăzut pentru funcţiile publice locale în care sunt numiţi.
Art. 2. Suplimentele salariale nu sunt considerate drepturi salariale câştigate şi se
acordă în limita fondurilor stabilite prin bugetul local.
Art. 3. Suplimentele salariale se acordă din veniturile proprii ale bugetului local,
exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea bugetului local, în condiţiile în care
veniturile proprii ale bugetului local sunt mai mari sau egale cu cheltuielile de personal
realizate în trimestrul anterior pentru aparatul de specialitate al Primarul Sectorului 6.
Art. 4. Suplimentele salariale se acordă prin dispoziţie a Primarului Sectorului 6,
conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5. Primarul Sectorului 6, Direcţia Economică şi Direcţia Managementul
Resurselor Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se va face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sector 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice prin care, la propunerea ordonatorului principal de credite, consiliile locale
pot aproba suplimente salariale funcţionarilor publici, stabilite ca diferenţă dintre salariul de bază
prevăzut pentru funcţiile publice de stat şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale;
Luând în considerare faptul că suplimentele salariale pot fi acordate cu condiţia ca veniturile
proprii ale bugetului local, realizate în trimestrul anterior, exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea
bugetului local, să fie mai mari sau egale cu cheltuielile de personal pentru aparatul de specialitate al
Primarul Sectorului 6,
Văzând Raportul de specialitate comun al Direcţiei Managementul Resurselor Umane şi
Direcţiei Economice, în sensul celor mai sus enunţate, înaintez spre aprobare Consiliului Local
prezentul Proiect de hotărâre privind aprobarea unei reglementări specifice în domeniul salarizării
funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6.

PRIMAR,
CRISTIAN CONSTANTIN POTERAŞ

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
INSTITUŢIA PRIMARULUI SECTOR 6

RAPORT DE SPECIALITATE
Ţinînd cont de complexitatea, importanţa, atribuţiile şi gradul de responsabilitate ale posturilor
aprobate prin Statul de funcţii stabilite corespunzător activităţii desfăşurate de funcţionarii publici în
exercitarea prerogativelor de putere publică, prin prevederile art. 11 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. III la
Legea-cadru nr. 330 / 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
primarul poate propune consiliului local aprobarea acordării unor suplimente salariale funcţionarilor
publici din aparatul de specialitate, stabilite ca diferenţă dintre salariul de bază prevăzut pentru
funcţiile publice de stat şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale.
Suplimentele salariale pot fi acordate cu condiţia ca veniturile proprii ale bugetului local,
realizate în trimestrul anterior, exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea bugetului local, să fie mai
mari sau egale cu cheltuielile de personal pentru aparatul de specialitate al Primarul Sectorului 6.
Menţionăm faptul că veniturile proprii ale bugetului local în trimestrul I pe anul 2010 au fost de 57216
mii lei, iar cheltuielile de personal realizate din venituri proprii au fost în sumă de 23065 mii lei.
Diferenţele dintre salariile de bază prevăzute pentru funcţiile publice de stat şi salariile de bază
prevăzute pentru funcţiile publice locale, calculate potrivit prevederilor Legii nr. 330/2009 şi O.G. 9 /
2008 pentru modificarea O.G. nr. 6 / 2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale
şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a Legii privind sistemul unitar de
salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici precum şi creşterile salariale care se acordă
funcţionarilor publici în anul 2007 aprobată cu modificări prin Legea nr. 232 / 2007 şi pentru
acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008, în sumă de 96 mii lei sunt
menţionate în anexa prezentului raport.
Faţă de cele arătate mai sus supunem aprobării Consiliului Local prezentul Proiect de hotărâre
privind aprobarea unei reglementări specifice în domeniul salarizării funcţionarilor publici din aparatul
de specialitate al Primarului Sectorului 6.
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