
             

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

    H O T Ă R Â R E A   nr. 356 

 

  din 19 decembrie  2017 

 

privind aprobarea salariilor de bază actualizate  pentru funcţiile publice şi contractuale din 

cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din Aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului  Tîrgu Mureş şi din serviciile publice , aprobate prin Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Târgu Mureș nr.298/2017 

 

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

 

Văzând Expunerea de motive a Directiei comunicare, proiecte cu finantare international 

si resurse umane nr. 69599/12.12 2017 privind aprobarea salariilor de bază actualizate  pentru 

funcţiile publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din Aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului  Tîrgu Mureş şi din serviciile publice din subordine, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Târgu Mureș nr.298/2017, 

Având în vedere dispoziţiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice moficată și completată cu Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.91/2017  

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.846/2017 pentru stabilirea 

salariului minim brut pe țară garantat în plată, 

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

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1(1).Începând cu data de 01.01 2018 se aprobă salariile de bază actualizate, adoptate 

prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Târgu Mureş nr.298/23.11 2017, conform 

anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre 

     (2). Salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Primăriei Municipiului Tg.Mureș și 

din Serviciile publice din subordinea Consiliului Local Municipal Mureș, se stabilesc prin 

Dispoziția primarului Municipiului Tg. Mureș, prin înmulțirea coeficientului de ierarhizare 

prevăzut în anexe, aferent fiecărei funcții, cu salariul minim brut pe țară garantat, în vigoare, 

la care se aplică gradațiile corespunzătoare tranșei de vechime în muncă ”. 

Art.2 Începând cu data de 01.01 2018 prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă. 

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

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Direcţia comunicare, proiecte cu finanţare 

internaţională şi resurse umane și Direcția economică. 

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 

                              av. Papuc Sergiu Vasile 

                        Contrasemnează,       

     p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                            

                 dir. exec. D. J.C.A.A.P.L                    

                   Cătană Dianora Monica 
 


