
HOT RÂREA nr. 8 

privind stabilirea salariilor de baz  pentru funcţiile publice şi contractuale din aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi din structurile f r  personalitate juridic  

subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2018, 

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile 
publice şi contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi din structurile 
fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, pentru anul 
2018, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată cu 
nr. 2099 din 23.01.2018  şi Raportul prezentat de Compartimentul Resurse Umane înregistrat cu nr. 
2100 din 23.01.2018; 

Reţinând avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 150/27.07.2017 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, precum şi ale Anexei nr. 1 şi ale Anexei nr. 2 care fac parte 
integrantă din hotărârea menţionată anterior; 

Urmare a intrării în vigoare a O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, prin care a fost reglementat transferul contribuțiilor sociale obligatorii 
către angajat; 

Respectând dispozițiile art. VII din O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative și în considerarea Procesului-verbal nr. 34037/15.12.2017; 

În conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. (1) și art. 38 alin. (3) lit. e) din Legea-cadru nr. 
153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora salariile lunare ale funcţionarilor 
publici şi personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” se stabilesc prin 
hotărâre a consiliului local, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative sau, după caz 
a reprezentanţilor salariaţilor; 

Luând în considerare 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. 846/2017 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 Începând cu data de 01.01.2018, se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile 
publice şi funcţiile contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi 
din structurile fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, 
prin majorare cu 21% față de nivelul aferent lunii decembrie 2017, astfel încât veniturile nete ale 
salariaților să nu scadă ca urmare a transferului contribuţiilor sociale din sarcina angajatorului în 
sarcina exclusivă a salariatului. 

Art. 2 Începând cu data de 01.01.2018, se modifică şi se completează în mod 
corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 150/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de 
bază pentru funcţiile publice şi contractuale din aparatul de specialitate al Primarului 
Municipiului Tulcea şi din structurile fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea. 

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 18 voturi ale consilierilor locali din totalul de 19 consilieri 
locali prezenţi. 
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