
       

 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual 

 din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate  

al primarului orașului Aleșd 

 

 Consiliul local al orașului Aleșd, 

Luând act de referatul de aprobare a primarului orașului Aleșd, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat sub nr. 532 din 23.01.2018; raportul comun de specialitate al compartimentului resurse 

umane și Serviciul buget-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului 

Aleşd, înregistrat sub nr. 383 din 16.01.2018 şi de rapoartele comisiilor de specialitate al 

Consiliului local Aleşd;  

     În aplicarea prevederilor art. 3 alin(1) și (4), art. 6, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 19, 

art. 36, art. 38 alin(3) lit.”e” și “f” din Legea – cadru nr.153 din 28.06.2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 

 Luând în considerare prevederile Anexei nr. VIII, cap. I, lit. A pct. III și cap. II lit. A pct. IV la 

Legea nr. 153/2017 – legea – cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 Ținând seama de dispozițiile art. 117 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor 

publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 160, 161, 162 

alin(3), 163 și 164 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii – republicată. Cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară 

în plată; 

 Ținând cont de prevederile OUG nr. 79/2017, pentru modificarea și completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal coroborate cu prevederile art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative; 

 Văzând Procesul verbal nr. 11.447 din 20.12.2017, încheiat cu ocazia consultărilor 

organizate de Primăria orașului Aleșd, în aplicarea art. 11 alin(1) din Legea nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice;  

      În baza prevederilor art. 36 alin.(1) și alin.(2) lit.a), alin.(6) lit.a) și alin.(9) şi art.45 alin.(1) 

din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se aprobă salariile de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul 
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aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd, conform Anexelor 1 și 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

orașului Aleșd se  stabilesc prin dispoziția primarului orașului Aleșd, în baza art.1. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul  

resurse umane și Serviciul Buget-contabilitate din Primăria orașului Aleșd. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Primarul 

orașului Aleșd şi compartimentul resurse umane   
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Aleşd, 31 ianuarie 2018 
Nr. 16 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 9 voturi din cei 9 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 


