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CONSILIUL LOCAL         

 

  HOTĂRÂREA 

Nnr. 128 din  20.07.2017  

privind aprobarea coeficientilor de salarizare corespunzatori gradatiei 0 pentru functiile publice de 

executie si de conducere si a functiilor contractuale de executie si de conducere din aparatul de 

specialitate al Primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş începând cu data de 1 iulie 2017. 

Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit  în şedinţă ordinară în data de 20.07.2017  

Având în vedere: 

        -  Raportul de specialitate al compartimentului Resuse Umane nr. 6910 din 19.07.2017 

-  Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil  nr.    

         -  Prevederile Legii cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice care conform art. 11 alin. 

(1) stabileste ca  “pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din 

aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de 

bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate 

sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, precum si a aliniatului (4) prin care se prevede ca nivelul veniturilor salariale sa 

se stabileasca, în condiţiile prevăzute la alin. (1) fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, 

corespunzător nivelului de organizare, respectiv oraş, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în 

cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli. 

        - Luand in considerare de prevederile art. 13 alin (1),  art. 38 alin. (2) lit. b) si c) si art. 40 din Legea cadru 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice: 

Salariile de bază, indemnizaţiile de încadrare şi indemnizaţiile lunare se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi şi 

Anexei VIII, Familia ocupationala de functii bugetare “Administratie” Capitolul I, Subcapitolul 1: A. Salarizarea 

funcţionarilor publici , Sectiunea III si Capitolul II, Subcapitolul 1: A. Salarizarea personalului contractual din administraţia 

publică centrală de specialitate, servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, 

consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală - consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora, 

Sectiunea IV din Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

        - art. 40 din din Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

-   Avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş, 

          Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit. a, art. 39 alin 1,  art. 45 (2) lit.a, art.115 alin.1 lit b,  din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu  modificarile şi completarile ulterioare. 

 

 

HOTARASTE: 

 

      Art. 1  Se aprobă stabilirea, începând cu data de 01 iulie 2017 , a  coeficientilor de salarizare corespunzatori gradatiei 0 

pentru functiile publice de executie si de conducere si a functiilor contractuale de executie si de conducere din aparatul de 

specialitate al Primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, prevăzuți în Anexa 1 la prezenta hotărâre. 

 

     Art. 2  Se aprobă stabilirea, începând cu data de 01 iulie 2017,  a indemnizației  lunare pentru consilierii locali în procent 

de 8,2% din îndemnizația lunară a primarului orașului Tăuții Măgherăuș. Indemnizația se acordă pentru participarea la 

numărul maxim de ședințe convocate în fiecare lună.   

 

      Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului prin compartimentul Resurse 

Umane și serviciul Financiar-Contabil. 

 

      Art.4  Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Maramures; 

- Primarul orasului Tautii Magheraus; 

- Compartimentul Resurse Umane; 

- Serviciului Financiar-Contabil, 

- Se face publică prin afişare 

 

 

 

                                                                                   Presedinte de ședință 

                                                                            Câmpan Cosmin Călin Toma 

 

                      

                         

 

                                                                                                                                              Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                                             Bindila Calin Ioan    

Au fost prezenti   12   consilieri din 14  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                           . 

Nr .128/20.07.2017      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                        
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