
 
HOTĂRÂREA nr. 54  

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea 
 nr. 153/27.07.2017 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 şedinţă ordinară din data de 28 
martie 2019; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 153/27.07.2017 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.7975/20.03.2019 şi raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu nr.4642 din 20.03.2019; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 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; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 153/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de 
bază pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu; 

- Legii-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

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 modifică și se completează Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 153/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul 
Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu, prin adăugarea a două funcții contractuale de muncitor 
calificat, astfel: 

 

Funcția Gradul 
/treapta 

Nivel 
Studii 

Salariul de 
baza 

gradația 0 

Salariul de 
baza 

gradația 1 

Salariul de 
baza 

gradația 2 

Salariul de 
baza 

gradația 3 

Salariul de 
baza 

gradația 4 

Salariul de 
baza 

gradația 5 
Muncitor 
calificat I M/G 3645 3929 4126 4331 4440 4551 

Muncitor 
calificat II M/G 3560 3827 4019 4220 4326 4435 

  

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  
nr. 153/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu, rămân neschimbate. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuternicesc Direcţia Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu şi Direcţia Economică. 

Art. 4 Secretarul Unitǎţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea 
Hotǎrârii autoritǎţilor și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.  

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

         CONTRASEMNEAZĂ                                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                           VICEPRIMAR, 
          Jr. BRUDIU Maria                                                   Ing. LUCA Andaluzia 
 


