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INTRARE Nr.... ..........................

AVIZ 

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare (b223/26.05.2021)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii- 

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare (b223/26.05.2021).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 16.06.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu propunerile 

de modificare prevăzute în Anexă, precum şi cu următoarea observaţie:

• munca depusă în cadrul proiectelor cu finanţare europeană conduce, de obicei, la o 

dezvoltare a localităţii/ regiunii care a implementat respectivul proiect. Prevederile 

propuse pot stimula atragerea de personal sau chiar implicarea angajaţilor existenţi în 

acest tip de activităţi, care pot fi benefice pentru localitatea/ judeţul respectiv; Este
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necesară însă o menţiune care să reglementeze faptul că aceste prevederi intră în 

vigoare în anul următor celui în care a fost adoptată modificarea, pentru ca 

respectivele cheltuieli salariale să poată fi cuprinse în bugetul entităţii respective.

Preşedinte,

Bogdan SIMION
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