
       HOTĂRÂREA NR. 153 
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul  

Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu 
 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 27 iulie 2017; 

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 
contractual din cadrul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu, proiect din iniţiativa 
Primarului; 
 Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub 
nr.19.130/21.07.2017 şi raportul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu 
nr.G.10.376/20.07.2017; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere prevederile : 

- Hotărârii Consiliului Local nr. 186/2003 privind înfiinţarea Direcţiei de Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu ca instituţie cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea; 

- Legii-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
În temeiul  prevederilor art 36 alin. (2), lit. a) şi alin. (6) lit. a) pct. 2, art. 45 alin. (1), (2) şi 

(6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
 

Art. 1 Se stabilesc salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu, plătit din subvenţie de la bugetul local, care intră sub 
incidenţa prevederilor art. 11 din Legea-cadru nr.153/28.06.2017, conform anexei nr.1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se stabilesc salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu, Secţia de Întreţinere a Domeniului Public, retribuiţi din 
venituri proprii, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Gestionarea sistemului de salarizare a personalului Direcţiei de Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu se asigură de către ordonatorul de credite în condiţiile legii. Salariile de 
bază stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, împreună cu celelalte elemente ale sistemului 
de salarizare, se încadreaza în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în 
vederea realizării obiectivelor ce revin instituţiei, potrivit legii. 

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

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuternicesc Direcţia de Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu şi Direcţia Economică. 

Art.6 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor 
şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

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

locali prezenţi.      
                                                                                 

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

 


