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    HOTĂRÂREA       Nr.  98                                                                Data: 26.04.2018 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
pentru completarea anexei  2 „Functii contractuale” la HCL nr. 29/22.02.2018  privind stabilirea 

salariilor de baza  pentru personalul  din cadrul  aparatului de specialitate  
al Primariei Municipiului Sacele  

  
Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018, 

 Analizând necesitatea stabilirii salariilor de bază pentru compartimentul nou înființat în cadrul 
aparatului de specialitate al Primăriei Muncipiului Săcele, respectiv Compartimentul Salvamont, prin 
completarea cu punctul 18 în anexa 2 „Funcții contractuale” la H.C.L.  nr. 29/22.02.2018  privind stabilirea 
salariilor de baza  pentru personalul  din cadrul  aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Săcele, cu 
funcția „salvator montan”, categorie profesională existentă în instituție; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17210/19.04.2018 al Compartimentului Resurse Umane şi  
Avizele Comisiilor de specialitate; 
Văzând prevederile art. 38  alin. (2) coroborat cu art. 11 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 potrivit cărora 
„salariile de baza pentru .... personalul contractual din cadrul familiei ocupationale 
«Administratie»...primării...se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, potrivit nomenclatorului de funcții și 
ierarhiilor prevăzute în anexa VIII,  cap. II lit A,  pct. IV, lit c)” și  Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a); art. 39 alin. (1); art. 45 alin.(1); art. 115 alin. (1) lit. b) şi  art. 
117 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
       

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art. 1. Se completează anexa 2 „Funcții contractuale” la H.C.L.  nr. 29/22.02.2018  privind stabilirea 
salariilor de bază  pentru personalul  din cadrul  aparatului de specialitate al Primariei Municipiului Săcele, 
conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Primarul Municipiului Săcele și aparatul de specialitate răspund de ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. 
 
      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNAT 
               CONSILIER   LOCAL                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
       COPOȚ GEORGE ROBERT                                                             CJ. ZAMFIR GETA   
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Hotărârea a fost adoptată:  18 voturi  pentru,   - împotrivă,  - abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 18  
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 
- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 1 ex. Compartimentul Resurse Umane 
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