HOTARAREA Nľ 45I2oL7

privind punerea înaplicare a Legii nr. I53l20I7 si
stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Tilişca, Judeţul Sibiu

Consiliul Local al comunei Tilişca, Judetul Sibiu, întrunitînşedinţă ordinară
publică la data de 28'07 '2017,
Analizând raportul nr. 126 din 24.07'2017 prin care Primarul Comunei Tilisca
propune punerea înaplicare a Legii nr. L53ĺŻ017 şi stabilirea salariilor de bază pentru
funcţionarii publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Tilişca, expunerea de motive nr. I27 din24.07.2017 şi avizul comisiei

pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, administrarea domeniului publĺc şi
privat, agriculturä, gospodărĺre comunală, protecţia mediului, seruicĺi şi comeţ,
In conformitate cu dispozitiile art..2 alin.1 lit. a, art. 10, aft. 11 alin. 1si alin.4,
arŁ. 12, art.25 sĺ art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice,
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) si alin. (9), art. 45, art 115 alin
(1) lĺt b) din Legea nr. 21512001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările si completările ulterioare,

HoTĂnĂSTE:
Aft.1. (1) Se aprobă criteriile de performanţă pentru ierarhizarea posturilor în
vederea stabilirii salariilor de bază pentru functionarii publici şi personalul contractual
din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Tilişca, Judeţul Sibiu, după
cum urmează
a) cunoştinţe şi experienţă;
b) complexitate, creativitate şi diversitate a activităţilor;
c) judecata şi impactul deciziilor;
d) responsabilitate, coordonare şi superuizare;
e) dialog social şi comunicare;
f) condiţii de muncă;
g) incompatibilitäţi şi regimuri speciale.
(2) Criteriile de peŕormanţă generale avute învedere la promovarea înfuncţie,
grade/trepte profesionale a personalului ori învederea acordării unor premii sunt
următoarele:
a) cunoŞtinţeprofesionale şi abilităţi;
b) ca litatea, operativitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate;
c) perfecţiona rea pregăti rii profesionale;
d) capacitatea de a lucra înechipă;
e) comunicare;
f,) disciplină;
e) rezistenţä la stres şi adaptabilitate;
h) capacitatea de asumare a responsabilităţii;
i) integritate şi etică profesională:
:
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(3)Criteriile enumerate mai sus vor fi folosite de ordonatorul principal la stabilirea
salariului lunar individual înconditiile art. 10 si art. 11 alin.4 din Legea nr. I53I2OI7.
Aft.2. (1) Incepând cu data de 0I.07.2017, se stabilesc salariile de bază
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Tilişca, conform anexei nr.1 care face pafte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Prin excepţie de la prevederile art.2 alin.1 pentru personalul încadratîn
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tilisca înfuncţia de asistent
personal al persoanei cu handicap grav se menţin înplată salariile la nivelul acordat
pentru luna iunie 2017 până la 31 decembrie20L7, conform prevederilor art.38 alin.1
lit.a din Lege.
AÉ.3., ^Incepând cu data de0I.07.20L7 , se reîncadrează personalul menţionat
la art. 2 din prezenta hotărâre, pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie
corespunzătoare vechimii înmuncă şi vechime înspecialitate, încondiţiile aft. 36 din
Legea nr. 15312017.
AÉ.4. Incepând cu data de 01.07.2017 şi până la 31 decembrie 202I, se
aprobă cuantumul indemnizaţiei de şedinţă pentru consilierii locali din Consiliul Local
al comunei Tilişca înprocent de B % ( 4o/o pentru minim o şedinţă ordinară si 4o/o
pentru minim o şedinţă pe comisiile de specialitate), din indemnizaţia lunară a
primarului comunei Tilişca.
AÉ.5. Se aprobä acordarea de premii de excelenţă lunare, înlimita a 5% din
cheltuielile cu salariile de bază pentru personalul prevăzut înstatul de funcţii, cu
condiţia încadräriiînfondurile aprobate înbuget. Premiile de excelenţă nu pot depăşi
anual două salarii de bază minime brute pe ţarä garantate înplată, fiind stabilite de
ordonatorul principal de credite, înlimita sumelor aprobate înbuget cu aceastä
destinaţie şi cu consultarea organizaţiilor sindicale/reprezentanţilor salariaţilor.
A't. 6. Incepând cu data de 1 decembrie 2018, se acordă următoarele
indemnizaţii:
a) indemnizaţia de vacanţă+
b) indemnizaţia de hrană
Modalitatea de acordare a acestor indemnizaţii se stabileşte prin Hotărâre a
Guvernului.
Aft.7 Primarul comunei Tilişca, contabilul primariei si secretarul comunei vor
asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.
Adoptată la Tilişca la data de 28'07.2017
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Anexa nr 1 la HCL nr 45/20L7
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COMUNA TILISCA
CONSILIUL LOCAL
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