
HOTĂRÂREA NR.7  

privind stabilirea salariilor de baz  pentru personalul contractual din cadrul  
Direc iei de Între inere şi Administrare Patrimoniu 

 
Co siliul Local al u icipiului Tulcea, judeţul Tulcea, î tru it î  şedi ţa ordi ară 

din data de 31 ianuarie 2018; 

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. 1925/23.01.2018 şi raportul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu nr. 
1103/18.01.2018; 

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. 153/2017 privind stabilirea 
salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu 

- art. 11 din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul  prevederilor art.9, art 36 alin. (2), lit. a), 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, 

HOT R ŞTE : 
 

Art. 1 Se aprobă majorarea cu 20% a salariilor 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, așa cum au fost stipulate în anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 153/27.07.2017. 

Art. 2 Se aprobă majorarea cu 20% a salariilor de bază pentru personalul contractual 
din cadrul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu, Secţia de Întreţinere a 
Domeniului Public, retribuiţi din venituri proprii, așa cum au fost stipulate în anexa nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 153/27.07.2017. 

Art. 3 Ordonatorul de credite stabileşte salariile lunare ale personalului din subordine, 
cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, în condiţiile legii. 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuternicesc Direcţia de Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu şi Direcţia Economică. 



Art. 5 Secretarul U ităţii ad i istrativ-teritoriale Municipiul Tulcea va asigura 

comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi persoa elor i teresate pe tru ducerea la 
îndeplinire a prevederilor sale. 

 

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

preze ți. 
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                 SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
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