
 

 

 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 1/2019 
privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei 

ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului  
municipiului Târgu Secuiesc și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia 

 
Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna,  
Analizând Expunerea de motive a Primarului municipiului Târgu Secuiesc privind propunerea de 

stabilire a salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale 
”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târgu Secuiesc 
și în cadrul serviciilor publice din subordinea primarului municipiului, 

Având în vedere: 
-  art.11, art 12 alin. (1), art.33 și 38 și Anexa VIII, Cap.I, lit. A, pct.III și Cap.II lit.A, pct.IV din 

Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
- H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 
- Dispoziția Primarului Târgu Secuiesc nr.336/2017 privind stabilirea gradului funcțiilor de 

conducere în cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
- procesul-verbal încheiat cu ocazia consultării privind stabilirea salariilor de bază, conform art. 

11 alin. (1) din Legea - cadru nr. 153/2017 din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului 
local, înregistrată la Registratura Generală a Primăriei mun.Târgu Secuiesc sub nr. 1870/21.01.2019; 

În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) și în temeiul art. 45 alin. (1), art.115 alin. (1) lit. b) și 
art.128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. - Se aprobă coeficienții care stau la baza determinării salariilor de bază aferente funcțiilor 

publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului  de 
specialitate a primarului municipiului Târgu Secuiesc, conform anexei nr. 1. 

Art. 2. -Se aprobă coeficienții care stau la baza determinării salariilor de bază aferente funcțiilor 
contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul serviciilor publice al 
Consiliului local, conform anexei nr. 2. 

Art. 3.- Stabilirea salariilor lunare potrivit art. 1 și 2 se realizează de către ordonatorul principal 
de credite, cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice. 

Art. 4. -Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 5. -Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01 ianuarie  2019. 
Art.6.- Compartimentul resurse umane se va ocupa cu aducerea la îndeplinire a obligației 

prevăzute la art.33 din Legea-cadru nr.153/2017, și anume : va publica la sediul propriu și pe pagina 
proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și va menține publicată o listă 
a tuturor funcțiilor din autoritate ce intră în categoria personalului  plătit din fonduri publice, lista 
urmând să cuprindă toate informațiile cerute de lege. 

Art. 7.- Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se vor ocupa Primarul 
municipiului Târgu Secuiesc și inspectorii cu atribuții îm domeniul resurselor umane . 
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