
PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
Nr.  _____ din __________ 2010

R A P O R T

privind propunerea de acordare a suplimentelor salariale pentru
funcţionarii publici din aparatul de specialitate

al primarului oraşului Nădlac şi a serviciilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului
local Nădlac

În conformitate cu prevederile art.11 din Anexa nr.III la Legea – Cadru nr.330/2009 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, la propunerea primarului şi cu aprobarea
prin hotărâre a consiliului local pot fi acordate ,, suplimente salariale’’ egale cu până la diferenţa dintre
salariul de bază prevăzut  pentru funcţiile publice teritoriale şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile
publice locale, în cazul funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului de
specialitate al primarului, precum şi serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale
administraţiei publice locale respective.

Suplimentele salariale nu sunt considerate drepturi câştigate cu caracter permanent şi se acordă
numai în limita fondurilor disponibile din bugetul local. In acest sens legea stabileşte că suplimentele
salariale pot fi acordate numai dacă veniturile proprii ale bugetului local, exclusiv cotele defalcate
pentru echilibrarea bugetului, în anul anterior de calcul sunt mai mari sau egale cu cheltuielile de
personal alocate pentru autorităţile executive si deliberative şi pentru aparatul de specialitate al
primarului.

În aceste condiţii în anul 2009 în bugetul oraşului Nădlac a fost aprobată şi alocată pentru
cheltuielile de personal ( indemnizaţii primar şi viceprimar, indemnizaţii consilieri locali şi salarii
pentru personalul din aparatul de specialitate şi serviciile publice înfiinţate în subordinea consiliului
local) suma de 2682 mii lei, din care au fost realizate cheltuieli la nivelul sumei de 2625 mii lei.

Veniturile proprii luate în calcul pentru anul 2009 s-au constituit din impozite şi taxe locale şi
cote defalcate din impozitul pe venit, excluzându-se veniturile din cotele defalcate pentru echilibrarea
bugetului local, situaţie în care faţă de prevederile bugetare de 6236 mii lei s-au realizat încasări de
4.685 mii lei.

Rezultă explicit că veniturile proprii sunt mai mari decât cheltuielile de personal prevăzute în
buget ( 6236 mii lei > 2625 mii lei), respectiv încasările realizate sunt mai  mari decât cheltuielile de
personal realizate ( 4685 mii lei > 2625 mii lei).

TOTAL sume necesare pe  lună reprezintă 5.905 lei.
Faţă de cele mai sus menţionate se constată că sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea

suplimentelor salariale pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului
oraşului Nădlac şi din serviciile publice înfiinţate în subordinea consiliului local în anul 2010.
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