ROMANIA
ORASUL MURFATLAR
JUD. CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
NR. 64 din 27.07.2017
privind aprobarea salariilor de baza din cadrul familiei ocupationale
“Administratie” , utilizate in aparatul de specialitate al Primarului, precum si in
cadrul institutiei publice aflata in subordinea Consiliului Local al Orasului
Murfatlar
Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta ordinara azi, 27.07.2017;
Vazand:
- Proiectul de hotarare si expunerea de motive initiate de Primarul
orasului Murfatlar, Valentin Saghiu;
- Raportul de specialitate al compartimentului de resurse umane ;
- Procesele Verbale nr. 1 inregistrat cu nr. 5008/21.07.2017 la Primaria
orasului Murfatlar si procesul - verbal nr. 2 inregistrat cu nr. 5013/24.07.2017 la
Primaria orasului Murfatlar incheiate in urma consultarii cu membrii nucleului
sindical al Primariei Orasului Murfatlar afiliat la Sindicatul Tomis al Lucratorilor
din Administratia Publica si Servicii Publice;
- Procesul Verbal incheiat in urma consultarii cu membrii nucleului
sindical al Politiei Locale Murfatlar afiliat la Sindicatul PROLEX;
- Avizul comisiei nr. 1;
- Avizul de legalitate al secretarului;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice
locale , cu modificarile si completarile ulterioare;
In vederea aplicarii prevederilor art.11 din Legea Cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice;
Tinand cont de prevederile art. 128 din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001 cu modificarile si modificarile pana in prezent.
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit. a) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale (r1), cu modificările şi
completările ulterioare:
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 –(1) Incepand cu luna iulie 2017, se aproba salariile de baza aferente
functiilor din cadrul familiei ocupationale „Administratie“ utilizate in cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Orasului Murfatlar , precum si institutiei
publice aflata in subordinea Consiliului Local al Orasului Murfatlar, conform Anexei
nr. 1 la prezenta hotarare , care face parte integranta din aceasta.
(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului se stabilesc prin Dispozitia Primarului, iar drepturile
salariale ale personalului institutiei publice aflata in subordinea Consiliului Local, se
stabilesc prin decizia conducatorului acesteia.
Art. 2 – Orice prevedere contrara prezentei hatarari isi inceteaza aplicabilitatea ;
Art. 3 -Compartimentul de resurse umane din cadrul aparatului de specialitate a
primarului , precum si institutia publica aflata in subordinea Consiliului Local vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.4 -Prezenta hotarare va fi comunicata factorilor interesati.
Prezenta a fost adoptata cu .........16.......... voturi pentru, ……-.…..
abtineri, ……-.…. voturi impotriva.
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