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D I S P O Z I Ț I A NR.   414 /2022 

privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri 

judecătoreşti  având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Gălăuțaș precum şi personalului din 

instituţiile subordonate  Consiliului Local Gălăuțaș devenite executorii în perioada  

1 ianuarie -31 decembrie 2022  

 

Primarul comunei Gălăuțaș, județul Harghita 

 

Având în vedere: 

Raportul Compartimentului Resurse Umane nr. 19/153/2022 privind aprobarea 

procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti  având ca obiect 

acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Gălăuțaș precum şi personalului din instituţiile subordonate  Consiliului 

Local Gălăuțaș devenite executorii în perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2022; 

Ținând cont de temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile: 

• art. 120 alin. (1)  și art. 121 alin. (1) alin. (2) din Constituţia României, republicată; 

•  art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

•  art. 7 alin. (2) din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

• art.VI din Ordonanţă de Urgenţă nr. 130 din 17 Decembrie 2021 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare .  

• Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Regulamentul propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 

circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive, aprobat prin Dispoziția primarului 

comunei Gălăuțaș nr. 98/2020; 

-În temeiul dispoziţiunilor art. 155 alin.1, lit. c), lit. e), alin. (4) lit.a) și art. 196 alin. 1 

lit. b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

D I S P U N E : 
 

              Art. 1. Se aprobă procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri 

judecătoreşti  având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Gălăuțaș precum şi personalului din instituţiile 

subordonate  Consiliului Local Gălăuțaș devenite executorii în perioada 1 ianuarie -31 

decembrie 2022, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta dispoziţie.  

 Art 2.  Procedura de plată aprobată conform Art. 1 se aplică și în ceea ce privește plata 

sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie -31 

decembrie 2022, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii 

legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea 

de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.  
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Art 3 Prezenta dispozitie va fi comunicata Prefectului judetului Harghita, tuturor 

instiţuţiilor aflate în subordinea Consiliului Local Gălăuțaș, primarului comunei Gălăuțaș, 

Compartimentului Resurse Umane, Compartimentului Contabilitate și va fi publicată pe pagina 

de internet a instituției.  

 Art. 4 Prezenta dispoziţie va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul 

Contabilitate din cadrul Primăriei comunei Gălăuțaș. 

 

Gălăuțaș, la  29 noiembrie 2022 

  

Primarul comunei Gălăuțaș                                                  Contrasemnează pentru legalitate,  

 ………………………        Secretarul general al comunei 

   Radu ȚĂRAN           ……………………… 

                                                                                      Monica-Camelia MORAR  
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  Anexa nr. 1 la Dispoziţia  

 Primarului nr. 414 /29.11.2022  

   

PROCEDURA 

de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti  având ca obiect 

acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Gălăuțaș precum şi personalului din instituţiile subordonate  

Consiliului Local Gălăuțaș devenite executorii în perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2022 

Art 1.    

 (1) Prezenta procedură stabileşte procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin 

hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în 

favoarea personalului din cadrul apartului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș şi şi 

personalului din instituţiile subordonate  Consiliului Local Gălăuțaș, devenite executorii în 

perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022. 

    (2)  Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute de prezenta 

procedură se va efectua de către compartimentul contabilitate şi va cuprinde atât sumele 

aferente drepturilor de natură salarială, cât şi pe cele pentru plata dobânzilor, penalităţilor şi a 

altor sume acordate în legătură cu acestea. 

 

    Art.2. 

      (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor 

drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul aparatului de 

specialiatte al Primarului comunei Gălăuțaș şi personalului din instituţiile subordonate  

Consiliului Local Gălăuțaș, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 

2022, se va realiza eşalonat, în tranşe, conform prevederilor art. VI din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și 

completările ulterioare, astfel:  

    a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% 

din valoarea titlului executoriu; 

    b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 

10% din valoarea titlului executoriu; 

    c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 

25% din valoarea titlului executoriu; 

    d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 

25% din valoarea titlului executoriu; 

    e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 

35% din valoarea titlului executoriu. 

 (2) Procedura de plată eşalonată prevăzută la alin. (1) se aplică şi în ceea ce priveşte 

plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-

31 decembrie 2022, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii 

legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea 

unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. 

             (3) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se 

suspendă de drept. 
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          (4) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite  conform art. VI din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 130/2021, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de 

Institutul Naţional de Statistică(I.N.S.). după următoarea formulă de calcul: 

    A = (suma de actualizat x IPC)/100, 

    unde: 

    A - suma totală necesar a fi achitată, ca urmare a actualizării; 

    suma de actualizat - suma corespunzătoare unei tranşe, prin aplicarea procentului 

corespunzător anului în care se va efectua plata la valoarea titlului executoriu; 

    IPC - indicele preţurilor de consum, astfel cum a fost stabilit de I.N.S. pentru luna în care se 

efectuează plata sumei, comparativ cu luna în care aceasta trebuia pusă în executare. 

 

           (5) La sumele actualizate în condiţiile alin. (4) se acordă dobânda legală remuneratorie, 

calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie. 

 

   Art. 3 

    Sumele aferente drepturilor de natură salarială, dobânzile, penalităţile sau alte sume acordate 

în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele preţurilor de consum, plătite în 

tranşele prevăzute la art. 2 alin. (1), se supun principiilor de impunere fiscală prevăzute de 

legislaţia în vigoare la data efectuării plăţii. 
 

 Art. 4 

     (1) Sumele prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv diferenţele rezultate ca urmare a 

actualizării acestora la data efectuării plăţii, se suportă de la titlul „Cheltuieli de personal“, 

articolul şi alineatul de cheltuieli corespunzător, iar cheltuielile de executare şi cele de judecată, 

de la titlul „Bunuri şi servicii“, articolul şi alineatul de cheltuieli corespunzător, conform legii. 

 

Art. 5 

    (1)  Plata sumelor reprezentând drepturi salariale prevăzute în titluri executorii se efectuează 

de fiecare ordonator de credite, care asigură plata drepturilor băneşti personalului prevăzut la 

art. 1 alin. (1), pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor, fără a le 

cumula cu drepturile salariale din luna plăţii. 

    (2)  Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari. 

 

Art. 6 

    Creditele bugetare necesare aplicării prezentei proceduri se angajează şi se utilizează numai 

în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Gălăuțaș, la 29 noiembrie 2022 

Primarul comunei Gălăuțaș                                                  Contrasemnează pentru legalitate,  

 ………………………        Secretarul general al comunei 

   Radu ȚĂRAN           ……………………… 

                                                                                      Monica-Camelia MORAR  

 

  

 


