
HOTĂRÂREA nr.150 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din aparatul 

de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor fără personalitate 
juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 27.07.2017, 

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice 
şi contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor fără 
personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa 
Primarului, 

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată 
cu nr. 19228 din 21.07.2017 şi Raportul prezentat de Compartimentul Resurse Umane înregistrat 
cu nr. 19253 din 21.07.2017, 

Reţinând avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea, 
 În baza prevederilor art. 11 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (2) lit. b) din Legea-cadru  
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform cărora, pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie” din 
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor fără personalitate juridică 
subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, 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, 
 Respectând prevederile art. 11 alin. (4) şi ale art. 13 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, 
coroborate cu prevederile art. 1 din H.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut 
pe ţară garantat în plată, 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit a), art. 45 alin. (1) şi (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) 
lit. b) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,      

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1 Se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile publice din aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Tulcea şi din structurile fără personalitate juridică subordonate Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2 Se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile contractuale din aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi din structurile fără personalitate juridică 
subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, conform Anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Tulcea şi din structurile fără personalitate juridică subordonate Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea se asigură de ordonatorul principal de credite, astfel încât să se 
încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu. 

Art. 4 Ordonatorul principal de credite stabileşte salariile lunare ale personalului din 
subordine, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, în condiţiile legii. 

Art. 5 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Compartimentul Resurse Umane şi Direcţia Economică. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din totalul de 20 consilieri 
locali prezenţi.     

          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               SECRETAR,                                                                         CONSILIER, 
 
              Jr.BRUDIU Maria                                                                  ŞACU Stere  


