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HOTĂRÂRE 
privind stabilirea coeficienților pentru funcția publică de conducere de director executiv grad I 

și II din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd 
 

 

 Consiliul local al orașului Aleșd, 
Luând act de referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrată sub nr. 7752 din 19.09.2019; raportul comun de specialitate al 
compartimentului resurse umane și Serviciul buget-contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 7804 din 20.09.2019 şi de avizele 
comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  
     În aplicarea prevederilor art. 3 alin(1) și (4), art. 10, art. 11, art. 12, art. 19, art. 38, 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. 8, 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; 
 Văzând Procesul verbal nr. 5512 din 08.07.2019, 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. 129 alin(1), alin(2) lit. ”a” și art. 139 alin(1) din O.U.G. nr. 
57/2019, privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art.1. Se aprobă coeficienții de ierarhizare pentru funcția publică de conducere nou 
înființată de director executiv din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd, 
după cum urmează: 

-pentru grad I -coeficient 3,9 
-pentru grad II -coeficient 4 

  Art.2. Salariul de bază pentru funcția publică de conducere de director executiv se va 
stabili prin înmulțirea coeficientului aprobat potrivit art. 1, cu salariul minim brut pe țară 
garantat în plată. 

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 Judeţul Bihor, Primarul 
orașului Aleșd şi compartimentul resurse umane   
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Aleşd, 30 septembrie 2019 
Nr. 104 
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ”pentru” și 1 ”abțineri” din 17 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 


