ROMANIA
ORASUL MURFATLAR
JUD. CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
Nr. 122 din 20.12.2017
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, 20.12.2017;
Vazand:
- Proiectul de hotarare si referatul de aprobare initiate de Primarul orasului
Murfatlar, Valentin Saghiu;
- Procesul Verbal nr. 1 inregistrat cu nr. 8373/29.11.2017 la Primaria orasului
Murfatlar incheiat in urma consultarii cu membrii nucleului sindical al Primariei Orasului
Murfatlar afiliat la Sindicatul Tomis al Lucratorilor din Administratia Publica si Servicii
Publice;
- Raportul de specialitate al compartimentului de resurse umane ;
- 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; OUG nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Legea nr. 153/2017
privind salarizarea platit din fonduri publice; OUG nr. 82 din 8 noiembrie 2017 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative; OUG nr. 90 din 5 decembrie 2017 privind
unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene; HGR nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată;
În temeiul prevederile 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 ianuarie 2018, 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.
Art.5 -Prezenta hotarare a fost aprobata cu __16_____voturi prentru, voturi impotriva
____-_____ , ___1_____ abtineri.
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