
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
  
 PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR.______ 
privind aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.27/2015 

pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 

măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.08.2015; 
 Având în vedere raportul nr.109341/2015 întocmit de Serviciul Resurse Umane 
prin care se propune aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.27/2015 pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare;  
 În conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară 
a personalului plătit din fonduri publice, modificată şi completată, Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru 
stabilirea unor măsuri bugetare, modificată şi completată prin Legea nr. 71/2015 şi 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.a, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1, lit.b  din 
Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
         
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă creşterea salarială de 12%, pentru următoarele categorii de personal: 

  -personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului     
Municipiului Craiova; 

  - personalul angajat în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova; 
  - personalul angajat în cadrul Operei Române Craiova; 
  - personalul angajat în cadrul Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova; 
 - personalul angajat în cadrul Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova; 
 - personalul angajat în cadrul Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova; 
 - personalul angajat în cadrul Sport Club Municipal Craiova; 
 - personalul angajat în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova; 



  

 - personalul angajat în cadrul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete 
Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova, Opera Română Craiova, Ansamblul Folcloric „Maria 
Tănase” Craiova, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, Casa de 
Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, Sport Club Municipal Craiova, Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Craiova şi Serviciul Public Management Spitale, 
Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
 

 
 
 
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
            PRIMAR,   PT. SECRETAR, 
 Lia - Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



  

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 109341/23.07.2015 
 PRIMAR, 

LIA-OLGUŢA VASILESCU 
 
 

RAPORT 
privind aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2015 pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare 
 
 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 30 iunie 2015, a fost publicată Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare. 

Astfel, la articolul 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, după alineatul (51) au fost introduse două noi 
alineate, alineatele (52) şi (53), cu următorul cuprins:   

„(52) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), autorităţile administraţiei publice locale 
pot stabili o creştere salarială pentru personalul angajat în instituţiile publice locale de până la 12%, 
dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:  

a) încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat;   
b) încadrarea cheltuielilor de personal în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat 

conform prevederilor legale.   
(53) În aplicarea prevederilor alin. (52), autorităţile administraţiei publice locale pot stabili 

creşteri salariale diferenţiate pe categorii de personal, în funcţie de condiţiile specifice.” 
În actul normativ, legiuitorul delegat (Guvernul României) apreciază oportunitatea stabilirii 

majorării salariale dat fiind nivelul scăzut al salariilor din administraţia publică locală, care 
generează o lipsă acută de personal la nivelul acesteia, precum şi faptul că se impune adoptarea 
unor norme legale prin care să se stabilească o serie de măsuri premergătoare, strict necesare pentru 
aplicarea legislaţiei privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 

La nivelul autorităţii locale, cele două condiţii cumulative pe care legiuitorul le impune în 
art. 1 alin. 52 sunt îndeplinite, întrucât majorarea de 12% se încadrează în limita bugetului aprobat 
pentru cheltuielile de personal şi în limita plafonului cu aceeaşi destinaţie conform prevederilor 
legale, dovadă fiind actele administrative de autoritate ce reglementează execuţia bugetară supuse 
aprobării autorităţii deliberative.   

Potrivit art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, „în anul 2015, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, majorările salariilor 
de bază prin acordarea de clase de salarizare suplimentare şi alte drepturi acordate potrivit actelor 
normative în vigoare se stabilesc fără a lua în calcul drepturile incluse în salariul de bază conform 
prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din 
fonduri publice şi art. 10 al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru 
completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în 
domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011”.  



  

Faţă de cele expuse mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, în 
temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2015 
pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare, aprobarea unei creşteri salariale de 12% pentru 
următoarele categorii de personal: 

- personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova; 
- personalul angajat în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova; 
- personalul angajat în cadrul Operei Române Craiova; 
- personalul angajat în cadrul Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova; 
- personalul angajat în cadrul Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova; 
- personalul angajat în cadrul Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova; 
- personalul angajat în cadrul Sport Club Municipal Craiova; 
- personalul angajat în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova; 
- personalul angajat în cadrul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi 

Creşe din Municipiul Craiova. 
    
 
 
 

ŞEF SERVICIU, 
Petru-Alexandru Dumitrescu 

 
 
 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
cons. jur. Floricica Boangiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
D.P.A. 2 ex. 

 


