
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
  
 PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR.______ 
privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local  al Municipiului Craiova 

nr.223/2006 referitoare la aprobarea sporului pentru condiţii vătămătoare de 
muncă, acordat funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Craiova 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
18.12.2014; 
 Având în vedere raportul nr.181664/2014 întocmit de Serviciul Resurse Umane 
prin care se propune încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local  al Municipiului 
Craiova nr.223/2006 referitoare la aprobarea sporului pentru condiţii vătămătoare de 
muncă, acordat funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova;  
 În conformitate cu prevederile Legii cadru nr.284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, modificată; 
 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 încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.223/2006 referitoare la aprobarea sporului pentru condiţii 
vătămătoare de muncă, acordat funcţionarilor publici şi personalului contractual 
din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Resurse Umane vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

 
          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
            PRIMAR,   SECRETAR, 
 Lia - Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 181664/12.12.2014 
 SE APROBĂ, 

PRIMAR, 
LIA-OLGUŢA VASILESCU 

 
 

RAPORT 
privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr. 223/2006 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 223/2006, a fost aprobată 
acordarea unui spor de până la 10% din salariul de bază pentru condiţii vătămătoare de muncă 
funcţionarilor publici şi personalului contractual care îşi desfăşoară activitatea în Primăria 
Municipiului Craiova (inclusiv cel de la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei). 
 Potrivit reglementărilor specifice pentru funcţionarii publici şi personalul încadrat pe bază 
de contract individual de muncă din administraţia publică prevăzute în Anexa I la Legea cadru nr. 
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, „Funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau 
vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat” (Capitolul I lit. B 
„Reglementări specifice funcţionarilor publici”, art. 1. alin. 1), iar „Personalul contractual salarizat 
potrivit cap. II lit. A-E din prezenta anexă poate beneficia de un spor pentru condiţii periculoase 
sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat” (Capitolul II 
lit. L „Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă - 
personal contractual din administraţia publică”, art. 1 alin. 1).    

Primăria Municipiului Craiova a întreprins demersurile legale privind expertizarea locurilor 
de muncă din aparatul de specialitate al primarului pe lângă autorităţile abilitate în acest sens, 
Direcţia de Sănătate Publică Dolj constatând, în buletinul de determinare prin expertizare, 
modificarea condiţiilor de muncă în care îşi desfăşoară activitatea salariaţii Primăriei Municipiului 
Craiova, cu menţiunea că sporul de condiţii periculoase se va acorda în condiţiile legii. 

Având în vedere faptul că funcţionarii publici şi personalul încadrat pe bază de contract 
individual de muncă – personal contractual din administraţia publică nu pot beneficia simultan de 
cele două sporuri prevăzute de lege, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare şi Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, încetarea 
acordării sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă funcţionarilor publici şi personalului 
contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova şi, pe cale de consecinţă, 
încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 223/2006.       
 
 

ŞEF SERVICIU, 
Petru-Alexandru Dumitrescu 

 
 
 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
cons. jur. Floricica Boangiu 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA    
             
            

HOTĂRÂREA NR. 223 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.05.2006;  

  Având în vedere raportul nr.152/2006 al Consilierului municipal Cămătaru 
Gorun Radion prin care se propune aprobarea sporului de până la 10% din salariul de 
bază pentru condiţii vătămătoare de muncă, pentru tot personalul ce face parte din 
Primăria Municipiului Craiova; 
 În conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2006 
privind reglementarea drepturilor salariale şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, 
pentru anul 2006 şi ale art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr.3/2006 privind creşterile 
salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.24/2000; 

În temeiul art. 38, alin. (2), lit. d şi art. 46 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă acordarea unui spor de până la 10% din salariul de bază pentru 

condiţii vătămătoare de muncă, funcţionarilor publici şi personalului 
contractual care îşi desfăşoară activitatea în Primăria Municipiului Craiova 
(inclusiv cel de la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei).  

Art.2. Cuantumul sporului prevăzut la art. 1 se acordă diferenţiat, pe categorii de 
personal, în funcţie de timpul efectiv lucrat, în condiţii de expunere 
profesională, cu consultarea Sindicatului, prin dispoziţie a Primarului, cu 
încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat pentru anul 
2006. 

Art.3. Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, 
Serviciul Resurse Umane şi Primarul Municipiului Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

Laurenţiu CĂZĂNESCU Nicoleta MIULESCU 
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