
HOT RÂREA NR. 6 
 

 Privind stabilirea salariilor de baz  pentru personalul contractual din cadrul 
Direcției de Asistenț  i Protecție Social  

 

 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, întrunit în ședință ordinară la data de                         
31 ianuarie 2018; 

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 
contractual din cadrul Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea, proiect din iniţiativa 
primarului; 

Luând în discuție Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată 
sub  

nr. 1881/22.01.2018 și Raportul întocmit de Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea, 
înregistrat sub nr. 1491/22.01.2018; 

Reținând avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 82/28.03.2003 privind 

înființarea Direcției de Asistență și Protecție Socială ca instituție cu personalitate juridică, în 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

- art. 11 și art. 38 din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Procesului verbal nr. 26420/19.12.2017 încheiat între conducerea Direcţiei de 

Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea și reprezentantul salariaților în Sindicatul Salariaților 
din Administrația Publică Locală a Județului Tulcea; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 155/27.07.2017 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență și 
Protecție Socială; 

- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul  prevederilor art 36 alin. (2), lit. a) și alin. (6) lit. a) pct. 2, art. 45 alin. (1), 

(2) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOT R TE : 
 

Art. 1 Se aprobă majorarea cu 21% a salariilor de bază pentru funcțiile de șef centru și 
a funcțiilor prevăzute în Anexa nr. VIII – Familia ocupațională de funcții 
bugetare”Administrație”, Capitolul II litera A – Salarizarea personalului contractual din 

administraţia publică locală, punctul IV Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor şi salariilor de 
bază din administraţia publică locală la Legea-cadru nr. 153/28.06.2017, așa cum au fost 
stipulate în anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 155/27.07.2017. 

Art. 2 Salariile de bază pentru funcțile specifice altor domenii de activitate bugetară 
prevăzute în statul de funcții al Direcției de Asistență și Protecție Socială, dovedite a fi 



necesare desfășurării activității, sunt cele prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 

153/28.06.2017 și se acordă potrivit prevederilor art. 38 din legea menționată. 
Art. 3 Ordonatorul de credite stabilește salariile lunare ale personalului din subordine, 

cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, în condițiile legii. 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția de 
Asistență și Protecție Socială. 

Art. 5 Secretarul Unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea va asigura 

comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la 

îndeplinire a prevederilor sale. 

 

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

locali prezenţi.  
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