
  
 

  
  

 
 

 

 

Către, 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A CONSILIILOR JUDEȚENE DIN ROMÂNIA  

În atenția Domnului Președinte Marian Oprișan 

 

Referitor la: proiectul de OUG pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri 
fiscal bugetare 

 

 

Stimate Domnule Preşedinte, 

 

În urma adresei Dvs. cu nr. 405 din 03.06.2016, privind formularea unui punct de 

vedere pe marginea propunerii legislative intitulată proiectul de OUG pentru modificarea 

și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și 

unele măsuri fiscal bugetare, în cele ce urmeză vă comunicăm opinia noastră referitoare 

la acest proiect de act normativ pe care vă rugăm să o susţineţi cu ocazia înaintării unei 

opinii. 

Având în vedere faptul că beneficiarii reglementărilor aparțin aceluiași 

ordonator principal de credite, (și angajații din unitățile spitalicești și angajații 

unităților de învățământ primesc beneficii salariale din bugetul unităților 

administrativ teritoriale) între angajații unităților administrativ teritoriale și 

angajații unităților subordonate, trebuie respectată principiul tratamentului egal 

în fața legii. 



  
 

  
  

Propunere 1. ART. I, punctul 1 al proiectului 

de OUG,  se modifică și se completează prin introducerea unui nou alineat cu nr. 

3^6 cu următorul cuprins:  

”Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1) din OUG 57/2015, personalul încadrat la 

Capitolul I și II din Anexa nr. I – Familia Ocupațională de funcții bugetare ”Administrație” 

din Legea cadru 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna August 2016,  

beneficiază de o majorare salarială de 5% calculat la salariului de bază avut în luna Iulie 

2016.” 

Propunere 2. La ART.I pct.3, la Art. 10, după alin.2, și după propunerea (2^1), 

introducerea (2^1^1) și completarea textului cu următorul cuprins: 

” Prin excepție de la prevederile alin.1 începând cu data de 1 ianuarie 2017, 

pentru personalul din cadrul administrației publice locale, ordonatorii de credite pot 

acorda premii anuale, semestriale și trimestriale în limita a 2% din fondurile aprobate 

prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru sau semestru pot fi acordate în 

perioadele următoare în cadrul aceluiași an bugetar.” 

 

 Cu stimă, 

Președinte 

Borboly Csaba 

 


