
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 91/2021  
 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local 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 proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local 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, 
 Având în vedere: 
 -  art.11, art 12 alin. (1), art. 25 alin.(1), art.33 alin.(1) și art.38 și Anexa VIII, Cap.I, lit. A, 
Secțiunea III din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
            - H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
         -  al. (1) al. (2) din O.U.G nr. 226 /2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 
 - 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 reprezentanților salariaților din cadrul Primăriei 
municipiului Târgu Secuiesc privind nivelul salariilor de bază, înregistrat sub nr.             
11733/25.05.2021; 
 În temeiul art.129 alin.(2) lit.a și alin.(3) lit.c, art.139 alin.(3) lit.i și art. 196 alin.(1) lit.a. din 
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  

 HOTĂRĂŞTE: 
  
 Art. 1. – Se aprobă modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local 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, la poziția de arhitect-șef, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. – Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2019 rămân neschimbate. 
 Art. 3.- Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
municipiului Târgu Secuiesc, Compartimentul resurse umane, control comercial și Compartimentul 
buget contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc. 
    

                                         Târgu Secuiesc, la 24 iunie 2021 
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