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Încheiat astazi 14.07.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Vladimirescu. 
Consiliul local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă ordinara prin Dispoziţia 

Primarului nr. 208/07.07.2017 pentru data de 14.07.2017 . 
In urma apelului se constată că sunt prezenți 15 consilieri locali din totalul de 16 

consilieri validati, respectiv absent d-nul consilieri Pascutiu Adrian. 
Preşedintele de şedinţă, d-nul Crisan Cristian, propune supunerea la vot a continutului 

procesului verbal ale şedinţei ordinare din 27.06.2017  dacă nu sunt observaţii pe 
marginea modului în care a fost redactat de către   d-nul secretar Tanasă Ovidiu. 
          Nemaifiind discuţii şi nici observaţii pe marginea modului în care a fost redactat 
procesul verbal de şedintă, preşedintele de şedinţă, d-nul Crisan Cristian il supune la vot şi 
este aprobat cu 14 voturi si 1 vot abtinere (d-nul consilier Kempf Francisc a fost 
absent la sedinta), devenind Hotărârea nr.56/14.07.2017 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 
 

Preşedintele de şedintă d-nul Crisan Cristian prezintă ordinea de zi propusă pentru 
şedinţa de Consiliu local. 

Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de ordinea de zi preşedintele de 
şedintă d-nul Crisan Cristian n supune la vot ordinea de zi în forma prezentata care este 
aprobată in unanimitate devenind Hotărârea nr.57/14.07.2017 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 

 
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului salariilor de baza 

pentru functionarii publici si personalului contractual din cadrul aparatului propriu 
al primarului comunei Vladimirescu 

Preşedintele de şedinţă d-nul Crisan Cristian prezintă proiectul de hotărâre şi 
documentaţia anexată proiectului de hotărâre. 

Comisia Economica avizeaza proiectul în forma iniţială. 
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială. 
Comisia Sociala avizează proiectul în forma iniţială 

D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca acest proiect de hotarare are la baza prevederile 
Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice care  stabileste 
faptul ca incepand cu 01.07.2017 indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică 
se determină prin înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată în vigoare si a stabilit ca coeficientul pentru primar e 5,5 iar pentru 
viceprimar de 4,5 si pe cale de consecinta in conformitate cu prevederile legii „pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“ din 
aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi 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 
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salariaţilor” cu respectarea articolului care stabileste faptul ca “nivelul veniturilor salariale se 
stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (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.” Astfel s-au analizat 
salariile la nivelul primariei si in conformitate cu principiile Legii nr.153/2017 respectiv, 
principiul legalităţii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc prin norme juridice 
de forţa legii, principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare şi 
instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează 
aceeaşi activitate şi are aceeaşi vechime în muncă şi în funcţie, principiul egalităţii, prin 
asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală, principiul importanţei 
sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în 
raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activităţii şi nivelul studiilor, principiul 
stimulării personalului din sectorul bugetar, în contextul recunoaşterii şi recompensării 
performanţelor profesionale obţinute, pe baza criteriilor stabilite potrivit legii şi regulamentelor 
proprii, principiul ierarhizării, pe verticală, cât şi pe orizontală, în cadrul aceluiaşi domeniu, în 
funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate,principiul transparenţei 
mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, în sensul asigurării predictibilităţii salariale 
pentru personalul din sectorul bugetar, principiul sustenabilităţii financiare, în sensul stabilirii 
nivelului de salarizare pentru personalul bugetar, astfel încât să se asigure respectarea 
plafoanelor cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, stabilite în condiţiile legii, 
principiul publicităţii în sensul transparenţei veniturilor de natură salarială, precum şi a altor 
drepturi în bani şi/sau în natură pentru toate funcţiile din sectorul bugetar se supun aprobarii 
Consiliului local salariile de baza la gradatia de vechime 0 conform propunerilor din anexa la 
prezentul proiect de hotarare. Totodata d-nul primar prezinta faptul ca in conformitate cu 
prevederile Legii incepand cu data de 01.07.2017 indemnizaţia maximă lunară de care 
beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de până la 
10% din indemnizaţia lunară a primarului, preşedintelui consiliului judeţean sau primarului 
general al municipiului Bucureşti, după caz, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2) si 
dansul considera ca raportat la bugetul comunei este normal si este deacord ca valoarea 
indemnizatiei sa fie de 10 % din indemnizatia primarului, doar ar dori ca in sedinte sa se 
lucreze constructiv si astfel prezenta la sedinta ordinara sa insemne 50 % din valoarea 
indemnizatiei, restul pana la 100% sa fie compus din  prezenta la sedintele pe comisii sau 
sedinte extraordinare sau de indata. 
 D-nul consilier Kempf Francisc daca se stabileste procentul raportat la sedinta ordinara 
la 50 % din valoare indemnizatiei cum se va stabili indemnizatia daca vor fi mai mult de 2 
sedinte extraordinare sau deindata intr o luna. 
 D-nul consilier Steop David ar dori sa stie daca in baza noii legi a salarizarii se vor maid 
a sporuri pentru cei care lucreaza la atragerea de proiecte pe fonduri nerambursabile. 
 D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca conform noului articol din legea salarizarii 
valoarea maxima a salarizarii poate fi pana la 10 % si e clar ca ea nu se va putea depasi 
oricate sedinte vor fi in plus intr o luna si raportat la sporuri pentru personalul din instituţiile 
şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene 
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nerambursabile, beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de 
funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în 
care este implicat. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor 
pentru fiecare proiect şi se acordă numai dacă cheltuielile de personal sunt eligibile a fi 
rambursate din fonduri europene. Pe cale de consecinta pentru a putea fi acordate aceste 
sporuri este obligatoriu ca ele sa fie prinse la cheltuielile de personal la sume eligibile si astfel 
in viitor vor fi prevazute acolo. Deasemenea mai prezinta faptul ca organigrama sunt 
prevazute 2 posturi pentru proiecte europene acum vacante dar care intentioneaza sa le 
ocupe in viitor pentru a avea personal care se va ocupa exclusiv pentru accesarea si punerea 
in aplicare a proiectelor accesate si precizeaza  ca o noutate faptul ca indemnizaţiile lunare ale 
preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor/viceprimarilor unităţilor 
administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene 
nerambursabile se majorează cu 25%. 

Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotarare, 
preşedintele de şedintă d-nul Crisan Cristian supune la vot proiectul în forma prezentata care 
este aprobat in unanimitate devenind Hotărârea nr. 58/14.07.2017 a Consiliului 
Local Vladimirescu. 

 
D-nul consilier Steop David ar dori sa stie daca la nivelul comunei Vladimirescu mai 

sunt locuri de casa care pot face obiectul vanzarii la licitatie  si ar mai dori sa se aibă in vedere 
in viitor doleantele cetatenilor din localitatile Mandruloc si Cicir de a se mai  amenaja o trecere 
de pietoni pe DN 7 in Mandruloc precum si amenajarea unui spatiu pentru organizarea unei 
piete in Mandruloc. 

D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca va face un inventar a tuturor locurilor de 
casa de pe raza comunei Vladimirescu si pentru a putea fi scoase la licitatie este necesar si 
votul opozitiei si daca nu se doreste vanzarea lor trebuie ca opozitia sa spuna din start pentru 
ca fara 2/3 din voturi proiectul de hotarare nu va trece si nu ar avea rost sa promoveze un 
asemenea proiect de hotarare iar legat de piata este o idee buna si la aceasta ora se 
modernizeaza zona de piata din Horia si se pot amplasa niste mese si la Mandruloc pe platoul 
din fata dispensarului , iar legat de trecerea de pietoni se va demara si acest proiect. 

D-nul consilier Kempf Francisc este deacord cu propunerea de a se scoatre la licitatie 
restul locurilor ramase neaprobate si ar mai dori sa atraga atentia Consiliului local cu unele 
probleme identificate cu ocazia audientelor cu cetatenii respectiv  in cartierul Glogovat 
cetatenii isi doresc asfaltarea tuturor strazilor ramase neasfaltate, deasemenea plombarile 
strazilor sa se faca in primavara dupa trecerea iernii, pe centru sunt iar canalele infundate si 
pe drumul din Horia spre Vladimirescu ar trebui puse semne de circulatie de presemnalizare si 
atrasa atentia Consiliului judetean Arad care este administratorul drumului legat de acest fapt. 

D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca strazile din cartier sunt prinse in proiectul 
Modernizare de strazi aflat in procedura de licitatie si incredintare a lucrarii si pe cale de 
consecinta nu se vor putea asfalta cu banii din bugetul local ca astfel nu ar mai avea obiect 
proiectul . Referitor la plombari actiunea de plombare se realizeaza deja si pe centru sunt 
desfundate canalele dar d-nul consilier ar trebui sa fie mai prezent in comuna sa vada toate 
aceste lucruri si ar trebui ca sa se renunte la campania electorala pana in apropierea anului 
electoral intrucat toate aceste probleme se puteau discuta si obtine raspunsuri fara a fi 
necesar prezentarea lor ca si probleme in Consiliul local.  
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Nemaifiind  alte discuţii si nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei ordinare   a 
Consiliului local Vladimirescu din data de 14.07.2017 drept pentru care s-a încheiat prezentul 
Proces Verbal în 3 exemplare originale. 

 
 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               Contrasemnează, 

                       CRISAN CRISTIAN                                                            SECRETAR 
                                                                                                            OVIDIU TANASĂ 
                     
                 …………………………….………………..                                                                                       
                                                                                                    …………………………….……..      
 


