Proces- verbal
incheiat astazi, 28.12.2017, orele 8,00
Azi, data de mai sus a avut loc sedinta extrodinara a Consiliului Local Catina, la
Primaria Catina, convocata prin Dispozitia Primarului nr.341 din 22.12.2017 la care a
participat un numar de 11 consilieri locali si delegatul satesc Stanciu Gheorghe.
Sedinta este publica.
Presedinte de sedinta a fost ales dl. Parvan-Popescu Gheorghe.
Dl. presedinte supune la vot procesul - verbal al sedintei anterioare, care se aproba
cu 11 voturi « pentru ».
Dl. presedinte da cuvantul dl. primar pentru a prezenta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei
Cătina- familia ocupaţionala “Administraţie “
Dl. primar supune la vot ordinea de zi care se aproba cu 11 voturi pentru.

Dl.presedinte da cuvantul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de pe ordinea de
zi.
1.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al
primarului comunei Cătina- familia ocupaţionala “Administraţie “

Dl.primar : este un spor de 25 % incepand cu anul 2018, nu stiu cata acoperire avem
pana la sfarsitul anului , este vorba de 25 % prin lege, dar noi ajungem la un alt procent dar
se justifica ? avem taxe mai multe pe care l-am scapat de-a lungul timpului, v-as ruga sa
fiti de acord sa dicutam procenti, stii ca nu avem oameni calificati la fondul funciar, dar tot
din lipsa de bani noi nu am putut sa facem masuratorile si planurile cadastrale,
indemnizatia mea ramane aceeasi, dispozitia mea o va semna dl. viceprimar .
Dl. contabil: am respectat legea.
D-na secretara : incepand cu data 01.01.2018 salariile se stabilesc pe baza masurilor
fiscal prevazute de OUG nr.79/2017, referitoare la contributii de la angajator la angajat.
Veniturile salariale stabilite nu trebuie sa depaseasca nivelul indemnizatiei lunare a
viceprimarului comunei, in prealabil s-a procedat la consultarea reprezentantului
salarialiitlor si s-a stabilit majorarea salariilor brute cu un procent de 31 % care sa acopere
sumele reprezentand CAS si CASS datorate de salariat, in scopul de a nu a diminua
salariile nete realizate in decembrie 2017. Am avut instruire la Prefectura pe baza stabilirii
acestor salarii .
Dl. primar : nu am nimic cu nimeni .
Dl. Popescu Vasile: am inteles ca pentru administratia publica s-a aplicat legea
descentralizari, salariile se stabilesc prin hotarare a consiliului local, ce facem noi astazi, dna secretara a fost la sedinta la prefectura, este corect s-a transferat contributiile de la
angajator la angajat, poate va ajuta la pensie dupa calcul s-a ajuns la procentul de 31 %s a
nu scada salariile din decembrie 2017, sper ca se va regla in viitor, seful pentru legalitate
este d-na secretara, va raspunde, acestea sunt calculele pe judet, sunt de acor , am gresit
vom repara tot noi, mi se pare logic.

Dl. Birlodeanu Adrian: de unde atatia bani ? toata greutatea vine pe umerii
inteprinderilor mici si mijlocii, in comuna Catina, de unde vin acesti bani ?
Dl. primar : ierarhie administrativa, acum a venit transferal de la angajator la
angajat, dar nu numai inteprinderile mici si mijlocii ci toti la consumatorii se va
resfranage.
Dl. Preda Ion: daca spune legea sa se transfere contributiile de la angajator la angajat
sa se face acest lucru, stim revine tot in sarcina angajatorului dar sanctiunile sunt tot mai
mari, dar domnule primar in proiectul de hotarare este procentul de 31 % si acum ziceti 25
% , pe care il discutam ?
Dl. primar : discutam ce scrie pe proiectul de hotarare pe hartie .
Dl. Preda Ion : trebuie sa ne gandim la niste surse financiare, credeti ca daca
reducem la 25 % nu stiu cati se pot angaja pe diferenta de procente, am auzit numeroase
discutii cum vom primi banii pe viitor, acum trebuie sa cautam surse comune sa acoperim
cheltuielile de personal si sa angajam personal; cu apa s-a cheltuit multi bani cu
reparatiile, dar cel care beneficiaza nu trebuie sa platesca?, trebuie revizut personalul
contractual si cu apa avem in consiliul local hotarare sa se incaseze demult dar nu am pus-o
in aplicare, sunt de acord cu proiectul de hotarare.
Dl. prima : va spun sa ne intindem cat ne tine plapuma, este foarte usor sa spuna trei
insi ca vrem atata, sa dicutam cum s-a facut marirea pana acum, la angajarea personalului
avem o problema, dar atunci cand s-a marit salariile aveam bani .
Dl. contabil : nu se maresc salariile s-au marit atunci .
Dl. Preda Ion : se adauga CAS si CASS care se duc la stat, dar se face in asa fel sa
nu fie afectat salariul.
Dl. Popescu Vasile : intreb aveti ceva scris ?
D-na secretara: exista lege.
Dl. Popescu Vasile : pe baza fondurilor locale nu putem exista nici o zi .
DL. Birlodeanu : pentru ce ne trebuie doua microbuze scolare ? copii nu stiu acum
nici sa transverseze strada, se urca de la porta si cobaoara la poarta, sunt de acord , dar de
unde bani .
Domnul presedinte supune la vot proeictul de hotarare care se aproba cu 11 voturi
« pentru » .
Domnul presedinte declara lucrarile sedintei inchise.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
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