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      HOTĂRÂREA NR.202 
 

 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

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, cu modificările și completările ulterioare 

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

data de 27.09.2019, 
Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea 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, cu modificările și completările ulterioare, proiect din iniţiativa 
primaruluiLuând în considerare Referatul de aprobare întocmit de Primarul Municipiului 
Tulcea nr. 29026 din 18.09.2019 și Raportul Compartimentului Resurse Umane nr. 29029 din 
18.09.2019, 

Reținând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea,   
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) și art. 38 alin. (3) lit. e) din Legea-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 129 alin. (2), art. 136 alin. (1), art. 139 
alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

Art. 1 Se modifică și se completează anexa nr. 2 aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea 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, 
modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 
8/31.01.2018, prin adăugarea funcției contractuale de șef birou, gradul I, astfel: 

Funcția Nivel studii Salariul de bază GRADUL I 

Șef birou S 7260 

 
Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

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, modificată și 
completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 8/31.01.2018 rămân 
neschimbate. 



Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Compartimentul Resurse Umane. 

 
  Art. 4 Secretarul Unității Administrativ–Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura 

comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la 
îndeplinire a prevederilor sale.            

 

Hotărârea a fost adoptată  cu 18 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali 
prezenţi. 
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