
Procesul pentru suplimentele salariale s-a amanat
Procesul prin care prefectul Constantin Trihenea a contestat in instanta suplimentele salariale care urmau
sa se acorde unor angajati ai Primariei Municipiului Sibiu, in baza unei hotarari a Consiliului Local
Sibiu, a avut un prim termen la inceputul lunii august si a fost amanat pentru finalul lunii septembrie. 
  
  Prefectul judetului a atacat hotararile consiliilor locale din primariile Sibiu si Medias, pentru ca nu au
respectat Legea 330 din 2009 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 1 din 2010 si pentru ca "in scrisul
prezentat in referatul catre Consiliul Local, aferent hotararii, nu face in niciun caz dovada existentei
sumelor legal constituite pentru aprobarea suplimentelor de salarii", dupa care cele doua hotarari au fost
suspendate. 
  
  Consiliile locale care au aprobat hotararile pentru acordarea de suplimente s-au bazat pe Legea nr.
330/2009, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, care spune ca, la
propunerea primarului, pentru functiile publice locale pot fi stabilite suplimente salariale egale cu pana la
diferenta dintre salariul de baza prevazut pentru functiile publice de stat si salariul de baza prevazut
pentru functiile publice locale. 
  
  Pentru acordarea acestor suplimente, veniturile proprii ale bugetului local, exclusiv cotele defalcate
pentru echilibrarea bugetelor locale in trimestrul sau anul anterior de calcul, trebuie sa fie mai mari sau
egale cu cheltuielile de personal alocate pentru aparatul de specialitate si serviciile si institutiile publice. 
  
  Tot atunci, au fost atacate si hotararile similare emise de consiliile locale ale localitatilor Blajel, Orlat si
Şelimbar. 
  
  
  Blajelul a pierdut 
  
  Unul dintre aceste procese a fost deja solutionat in luna iulie. Tribunalul Sibiu a admis actiunea in
contencios administrativ a prefectului Trihenea, impotriva HCL 21/2010 Blajel, privind acordarea de
suplimente salariale functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Blajel. 
  
  Potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului, "in actiunea inaintata Tribunalului Sibiu, de catre
Institutia prefectului, se mentioneaza ca adoptarea HCL 21/2010 Blajel incalca dispozitiile art. 6 si art. 7
din OUG 1/2010, privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii din sectorul bugetar si
stabilirea salariilor acestora. Potrivit OUG 1, cuantumul drepturilor salariale incepand cu ianuarie 2010 nu
va depasi nivelul acestora din decembrie 2009. Conform prefecturii, CL Blajel a reglementat acordarea de
drepturi salariale functionarilor publici peste nivelurile stabilite pentru luna decembrie 2009, netinand
cont de modificarea Legii 330/2009 prin OUG 1/2010". 
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