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HOTĂRÂREA NR

Privind stabilirea salariilor de bază pentru func

aparatul de specialitate a primarului comunei Ulie

Consiliul local al comunei Ulie

21.12.2018 

Având în vedere: 

Procedura premergătoare adoptării Hotărârii Consiliului local al comunei Ulie

Expunerea de motive a Primarului comunei Ulie

prezentei Hotărâri nr.: 374/S din 

din 21.12.2018, prin care 

implicate prin prezenta hotărâre

secretar nr.: 384/S din 21.12

procesul verbal de afișare a Proiectelor de Hot

de specialitate pentru activită

urbanism nr.: 391/S din 21.12

Proiectul a fost precedat de actele:

Consiliului local al comunei Ulie

Hotărârea Consiliului local al comunei Ulie

bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Ulieș pe anul 2018;

privind rectificarea bugetului comunei Ulie

privind reorganizarea aparatului de specialitate a primarului comunei Ulie

Ordinul Prefectului județului Harghita nr.: 275 din 09.05.2018 pri

maxim de posturi pentru anul 2018 la nivelul unită

Înaintea adoptării Hotărârii, a avut loc o consultare cu sindicatul func

fost trimisă o adresă către Ministerul m

Ținând cond de prevederile legale:

Art. 2 al. (1) lit. b)., art. 6, art. 7 

urm. și art. 38 al. (3) din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice cu modificările și complet

Art. 31 al. (1) din Legea 188/1999 privind statutul func

modificările și completările ulterioa

ROMÂNIA 
JUD. HARGHITA 

ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ 

HOTĂRÂREA NR. 67/21.12.2018 

Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

aparatul de specialitate a primarului comunei Ulieș județul Harghita

 

Consiliul local al comunei Ulieș, judetul Harghita întrunit în ședinta ordinară din data de 

Procedura premergătoare adoptării Hotărârii Consiliului local al comunei Ulie

Expunerea de motive a Primarului comunei Ulieș care constituie nota de fundamentare a 

/S din 20.12.2018; raportul Compartimentului 

s-a verificat disponibilitatea sumelor necesare chel

implicate prin prezenta hotărâre; Avizul de legalitate a persoanei desemnate c

12.2018; Proiectul de Hotărâre nr.: 377/S din 

șare a Proiectelor de Hotărâri nr.: 380/S din 20.12.2018; Avizul comisiei 

tate pentru activități economico-financiară, Agricultură, Amenajarea teritoriului 

12.2018 

Proiectul a fost precedat de actele: Legea 2/2018 privind bugetul de stat

liului local al comunei Ulieș nr.: 8/2018 privind aprobarea bugetului pe anul 2018 și 

Hotărârea Consiliului local al comunei Ulieș nr.: 21/2018 privind aprobarea rectific

și cheltuieli al Comunei Ulieș pe anul 2018; Hotărârea nr.:

privind rectificarea bugetului comunei Ulieș pentru anul 2018; Hotărârea nr.: 35/2018 

privind reorganizarea aparatului de specialitate a primarului comunei Ulie

țului Harghita nr.: 275 din 09.05.2018 privind stabilirea numărului 

maxim de posturi pentru anul 2018 la nivelul unităților administrativ teritoriale din județ

Înaintea adoptării Hotărârii, a avut loc o consultare cu sindicatul funcționarilor publici, și a 

fost trimisă o adresă către Ministerul muncii și justiției sociale; 

Ținând cond de prevederile legale: 

Art. 2 al. (1) lit. b)., art. 6, art. 7 și art. 8 și urm. coroborat cu art. 11 al. (1) și (2), art. 20 și 

din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

și completările ulterioare; 

Art. 31 al. (1) din Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici repubilcat

ările ulterioare 

 

ționarii publici și personalul contractual din 

Harghita 

dinta ordinară din data de 

Procedura premergătoare adoptării Hotărârii Consiliului local al comunei Ulieș: 

ș care constituie nota de fundamentare a 

.2018; raportul Compartimentului contabil nr.: 381/S 

a verificat disponibilitatea sumelor necesare cheltuielilor 

; Avizul de legalitate a persoanei desemnate cu atribuții de 

/S din 20.12.2018 și 

.2018; Avizul comisiei 

financiară, Agricultură, Amenajarea teritoriului și 

Legea 2/2018 privind bugetul de stat; Hotărârea 

ș nr.: 8/2018 privind aprobarea bugetului pe anul 2018 și 

ș nr.: 21/2018 privind aprobarea rectificării 

Hotărârea nr.: 45/2018 

Hotărârea nr.: 35/2018 

privind reorganizarea aparatului de specialitate a primarului comunei Ulieș, județul Harghita; 

vind stabilirea numărului 

ților administrativ teritoriale din județ; 

ționarilor publici, și a 

și art. 8 și urm. coroborat cu art. 11 al. (1) și (2), art. 20 și 

din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

ționarilor publici repubilcată (r2) cu 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local 
respectarea prevederilor art. 45 alin. 1) cu un num
funcţie şi 8 consilieri prezenţi la vot.

Art. 1 al. (2) din Hotărârea guvernulu

brut pe ţară garantat în plată; 

Art. 24 și art. 34 din Legea 165/2018 

completările ulterioare; 

OUG 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii

personalului plătit din fonduri publice

Art. 1 al. (2) din OUG 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacan

completările ulterioare; 

Art. 35 al. (1) din Legea 53/2003 privind Codul Muncii republicată cu modificările 

completările ulterioare; 

Art. 80 și urm. din Legea 24/2000 privind normele de tehnic

actelor normative, republicată (r2) cu modificările 

Art. 7 și urm. din Legea 52/2003 privind transparența decizional

republicată cu modificările și complet

Art. 7 din Legea nr.: 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 36, al. (3) lit. b

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările 

 

Art. 1.Începând cu data de 01.01.2018

a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului

conform anexei nr.: 1 la prezenta Hotărâre, anexă care face parte integrantă din prezenta 

Hotărâre. 

Art. 2.Salariile de bază se determină prin înmul

pentu fiecare funcție, cu salariul de baz
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ă de Consiliul Local Ulieș, în şedinţa ordinară din data de 
rt. 45 alin. 1) cu un număr de 8/9 voturi din numărul total de 
ţi la vot. 

din Hotărârea guvernului nr.:937/2018 pentru stabilirea salariului

 

și art. 34 din Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice 

Art. 1 al. (2) din OUG 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță cu modificările 

din Legea 53/2003 privind Codul Muncii republicată cu modificările 

și urm. din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată (r2) cu modificările și completările ulterioare;

și urm. din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administra

și completările ulterioare; 

Art. 7 din Legea nr.: 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările 

În temeiul art. 36, al. (3) lit. b) coroborat cu art.45 al.(1) și art. 115 din Legea nr.: 215/2001 

ă locală, republicată, cu modificările și complet

HOTĂRĂŞTE: 

 

Începând cu data de 01.01.2018 se stabilesc salariile de bază pentru func

a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului

conform anexei nr.: 1 la prezenta Hotărâre, anexă care face parte integrantă din prezenta 

Salariile de bază se determină prin înmulțirea coeficienților coeficien

ție, cu salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată în vigoare.

 

ă din data de 28.07.2018, cu 
rul total de 9 consilieri locali în 

salariului de bază minim 

privind acordarea biletelor de valoare cu modificările și 

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

ă cu modificările și 

din Legea 53/2003 privind Codul Muncii republicată cu modificările și 

ă legislativă pentru elaborarea 

lterioare; 

ă în administrația publică 

Art. 7 din Legea nr.: 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și 

și art. 115 din Legea nr.: 215/2001 

și completările ulterioare; 

se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice și 

a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Ulieș, 

conform anexei nr.: 1 la prezenta Hotărâre, anexă care face parte integrantă din prezenta 

coeficienților prevăzuți 

ă, garantat în plată în vigoare. 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local 
respectarea prevederilor art. 45 alin. 1) cu un num
funcţie şi 8 consilieri prezenţi la vot.

Art. 3.Salariile lunare ale func

primăriei Ulieș, familia ocupațional

angajat, prin dispoziția primarului, dup

de salarizare aprobate și a art. 25 din 

plătit din fonduri publice cu modificările 

Art. 4. Pentru persoana care îndepline

prevăzut de Legea 153/2017 în valoare d

Art. 5. Pentru toți angajații din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ulieș 

se va acorda Voucher de vacan

valoare de 346,66 lei brut. 

Art. 6.Prezenta Hotărâre poate fi contes

contenciosul administrativ, cu modificările 

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi comunicata prin grija 

secretar a comunei, după cum urmeaza:

de specialitate a primarului

cunoștință publică. 

 

 Președintele ședinței

 Orbán Lukács 

  

  

ROMÂNIA 
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ă de Consiliul Local Ulieș, în şedinţa ordinară din data de 
rt. 45 alin. 1) cu un număr de 8/9 voturi din numărul total de 
ţi la vot. 

Salariile lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul 

ș, familia ocupațională „Administrație”, vor fi stablilite individual pentru fiecare 

ția primarului, după adoptarea prezentei hotărâri, cu respectarea grilelor 

și a art. 25 din Legea nr.: 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare; 

Pentru persoana care îndeplinește controlul financiar preventiv se va acorda un spor 

prevăzut de Legea 153/2017 în valoare de 10%. 

ți angajații din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ulieș 

se va acorda Voucher de vacanță în valoare de 1450 lei/an și indemn

Prezenta Hotărâre poate fi contestată în temeiul și în condițiile Legii 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

re va fi comunicata prin grija persoanei desemnate cu atribu

cum urmeaza:Instituției Prefectului - județul Harghita;

de specialitate a primarului; Prin grija secretarului prezenta Hotărâre se va aduce la 

ședintele ședinței Contrasemnează 

 Persoana desemnată

Cu atribu

Fazakas László

 

ă din data de 28.07.2018, cu 
rul total de 9 consilieri locali în 

ntractual din cadrul 

ție”, vor fi stablilite individual pentru fiecare 

ă adoptarea prezentei hotărâri, cu respectarea grilelor 

Legea nr.: 153/2017 privind salarizarea personalului 

ște controlul financiar preventiv se va acorda un spor 

ți angajații din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ulieș 

și indemnizație de hrană în 

și în condițiile Legii 554/2004 privind 

persoanei desemnate cu atribuții de 

ul Harghita;aparatului 

Prin grija secretarului prezenta Hotărâre se va aduce la 

Contrasemnează  

Persoana desemnată 

Cu atribuții de secretar 

Fazakas László 


