
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A     nr. 223 

 

din 27 iulie 2017 

  

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice şi posturile de natură 

contractuală  din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din Aparatul de specialitate 

al Primarului Municipiului Tîrgu Mureș şi din serviciile publice 

 

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului nr. 35540/28.06.2017 iniţiată  de Direcţia 

comunicare, proiecte  cu finanţare internaţională şi resurse umane privind stabilirea salariilor de 

bază pentru funcțiile publice şi posturile de natură contractuală  din cadrul familiei ocupaţionale 

"Administraţie" din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu Mureș şi din 

serviciile publice,  

 Luând  în considerare propunerile făcute în cadrul şedinţei Consiliului local, 

 În vederea constituirii unui sistem de salarizare eficient si echitabil la nivelul Unității 

Administrativ-Teritoriale Municipiul Tîrgu Mureș, pentru respectarea  principiilor sistemului de 

salarizare iterate în art.2 din Legea 153/2017, în vederea eliminării oricăror forme de discriminare 

şi instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeaşi 

activitate şi are aceeaşi vechime în muncă şi în funcţie, 

În conformitate cu prevederile art. 11 al Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017, 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicat în M.O. nr.492/ 28 iunie 2017,  

  În temeiul art. 36 alin. (2) lit.a), alin.(3) lit.b), art. 45 şi 115 alin. (1), lit. b)  din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art.1. Se aprobă salariile de bază  pentru funcțiile publice şi posturile de natură 

contractuală  din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din Aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Tîrgu Mureș şi din serviciile publice, conform anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. După aprobarea contului de execuție bugetară, aferent  trimestrul III a anului 2017, 

Consiliul local va relua și va dezbate din nou nivelul salariilor de bază pentru funcțiile publice şi 

posturile de natură contractuală  din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din Aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu Mureș şi din serviciile publice. 

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin  Direcția economică și Direcţia comunicare, proiecte  

cu finanţare internaţională şi resurse umane. 

Art.4  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru 

exercitarea controlului de legalitate.   

 

 Preşedinte de şedinţă, 

                                   jrs. Peti Andrei 

   Contrasemnează,        

  Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                  

              jrs. Szövérfi Vasile 

 



 


