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Nr. 23 din 01.03.2023 

Spre ştiinţă: tuturor salariaţilor din administraţia publică locală 

 

 

 

În atenţia: 

Ordonatorilor de credite din administraţia publică locală 

 

 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie - FNSA a luat act de pronunţarea 

Curţii Constituţionale a României, în Dosarul nr. 2197A/2022, prin care a fost respinsă sesizarea 

de neconstituționalitate a articolului din PLX 525/2022 referitor la raportarea coeficienților 

primarilor şi viceprimarilor la nivelul salariului minim brut garantat ȋn plată ȋn anul 2021, şi anume 

la 2.300 lei (fața de 2.080 cât este, ȋncă, ȋn prezent) -“Prin excepție de la prevederile alin. (2) și 

(4¹), începând cu data de 1 noiembrie 2022, cuantumul brut al indemnizațiilor lunare de care 

beneficiază personalul plătit din fonduri publice prevăzut în anexa nr. IX lit. C la Legea-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, se stabilește prin înmulţirea coeficientului prevăzut de Legea-cadru nr. 

153/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu salariul minim brut pe ţară garantat în 

plată stabilit potrivit legii pentru anul 2021.” 

Salutăm această decizie, cu atât mai mult cu cât, în anul care a trecut, împreună cu 

salariaţii şi organizaţiile membre din administraţia locală, am fost singura federaţie care a protestat 

ferm împotriva deciziei de îngheţare a indemnizatiilor primarilor/preşedinţilor consiliilor judeţene, 

organizând acţiuni de tip grevist sau pichetare a Guvernului României, în care una dintre 

revendicări a fost: ”Aplicarea, de îndată, ȋn integralitatea ei, a Legii-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice – revocarea măsurii de îngheţare a 

salariilor/veniturilor ȋn sectorul bugetar pentru anul 2022, inclusiv indemnizaţiile demnitarilor 

din administraţia publică locală” (ataşăm spre exemplificare Adresa FNSA nr. 16 din 

09.02.2022). 

Urmare a deciziei adoptată ieri de către Curtea Constituţională în acest sens, 

http://www.fnsa.eu/
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Luând în considerare că ȋn administrația publică locală salrizarea rămane supusă art. 11 

din Legea-cadru nr. 153/2017, cu respectarea celor două limite, cea inferioară, a salariului minim 

garantat ȋn plată şi pentru şi cea superioară, a indemnizației viceprimarului/vicepreşedintelui 

consiliului județean (care s-a mărit prin raportarea coeficientului la 2300), fapt ce va duce la 

creşterea plafonului până la care se face raportarea, 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie – FNSA, solicită ordonatorilor 

de credite din administraţia publică locală să vină în şprijinul salariaţilor şi să iniţieze, de 

îndată, demersuri prin care vor fi majorate salariile angajaţilor instituţiei. Datorită creşterii 

accentuate a preţurilor produselor de bază din coşul zilnic de consum, a serviciilor de utilitate 

esenţiale (energie electrică, gaze, etc) cu peste 30%, a creşterii exagerate a inflaţiei şi a scăderii 

drastice a puterii de cumpărare, majoritatea salariaţilor din administraţia publică locală se află în 

imposibilitatea susţinerii unui trai decent, motiv pentru care necesitatea majorării salariilor 

acestora reprezintă un demers care are la bază responsabilitatea angajatorului faţă de angajatul său. 

O situaţie şi mai dificilă pentru salariaţi o întâlnim la primăriile de comune, unde 

datorită coeficienţilor mici ai demnitarilor, care până în prezent erau raportaţi la valoarea de 2080 

lei, mulţi dintre angajaţi se situază mult sub limita unui trai decent.  

În cazul acestor unitaţi administrativ teritoariale, având în vedere faptul că Asociaţia 

Comunelor din România, prin intermediul organizaţiei sindicale coordonată şi înfiinţată de către 

această structură, a demarat procedura de acţiune colectivă împotriva Guvernului României pentru 

îngheţarea succesivă a valorii coeficienţilor demnitarilor, motivând că acest demers este pentru 

sprijinul salariaţilor, creşterea plafonului valoric al coeficientului reprezintă cea mai facilă cale de 

ajusta salariile angajaţilor primăriilor de comune, de a le majora în cel mai scurt timp, dovedind 

astfel că această structură asociativă şi organizaţia sindicală înfiinţată şi coordonată de către 

aceasta urmăresc să sprijine angajaţii primăriilor de comune. 

 În conformitate cu adresa Asociaţiei Comunelor din România nr. 64/17.02.2023 

(anexată), prin care Preşedintele ACoR îndemna primarii, membri ai acestei structuri, să sprijine 

organizaţia sindicală care aparţine acestei asociaţii, deoarece costurile privind acţiunea şi 

reprezentarea în instanţă de către o renumită casă de avocatură, pentru raportarea coeficienţilor 

funcţiilor de demnitate publică locală la valoarea salariului minim garantat în plată, vor fi suportate 

de către organizaţia sindicală din cotizaţiile salariaţilor, 

http://www.fnsa.eu/
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FNSA solicită ordonatorilor de credite din unităţile administrativ-teritoriale cu rang 

de comună, membre ACoR, să iniţieze de urgenţă demersuri pentru majorarea salariilor 

angajaţilor. În acest fel vor dovedi că intenţiile lor sunt corecte, că protocolul încheiat cu 

organizaţia sindicală care le suportă financiar acţiunea împotriva Guvernului României a fost 

semnat pentru sprijinirea salariaţilor şi nu pentru a-i amăgi, a-i controla sau pentru ca Asociaţia 

Comunelor din România să obţină beneficii doar pentru primari/viceprimari. 

 De asemenea, am aprecia dacă la nivelul acestei structuri va fi transmisă o adresă, 

asemănătoare Adresei nr. 64/17.02.2023, prin care Preşedintele ACoR, urmare a deciziei Curţii 

Contituţionale de ieri, îndeamnă membrii structurii asociative pe care o reprezintă, să procedeze de 

îndată la majorarea salariilor angajaţilor. De asemenea, acelaşi demers trebuie asumat de îndată şi 

de către organizaţia sindicală înfiinţată şi coordonată de către ACoR, în interesul membrilor pe 

care îi reprezintă – solicitare fermă adresată primarilor de comune, de majorare a salariilor 

angajaţilor. În caz contrar, vom concluziona lesne că interesul acestor structuri, patronat şi 

sindicat, este altul decât cel de reprezentare cu adevărat a salariaţilor iar orientarea este mai 

degrabă spre sprijinirea ordonatorilor de credite. 

În speranţa că veţi da curs solicitărilor organizaţiei noastre, în numele salariaţilor din 

administraţia publică locală pe care îi reprezentăm, vă mulţumim anticipat. 

Cu respect,  

 

     

http://www.fnsa.eu/
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