ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREȘ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.189
pentru modificarea şi completarea HCLOM nr.133/27.07.2017 privind salariile de bază ale
funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului
Ocna Mureş şi ale serviciilor publice din subordinea Consiliului local.
Consiliul local al oraşului Ocna Mureș, întrunit în ședință ordinară în data de 31.10.2017, ca
urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.756/25.10.2017, de către primarul oraşului Ocna
Mureş, Vinţeler Silviu;
Având în vedere: Adresa nr.12.146/2/G/SJ/II.C.15/08.08.2017 a Instituţiei Prefectului-judeţul
Alba şi înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş sub nr.14.623/26.09.2017, nota de
fundamentare nr.16271/23.10.2017 şi raportul de specialitate nr.16381/24.10.2017 ale Direcţiei
economice, privind aprobarea Anexei la HCLOM nr.133/27.07.2017 modificată şi completată
privind salariile de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de
specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş şi ale serviciilor publice din subordinea Consiliului
local, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș,
coroborate cu prevederile legale cuprinse în art.11 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice și HCLOM nr.133/27.07.2017 privind stabilirea
salariilor de bază pentru funcţiile publice şi personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş şi din cadrul serviciilor care funcţionează sub
autoritatea Consiliului local al oraşului Ocna Mureş.
În temeiul art.36, alin.(2) lit.a) și alin.(9), 45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, actualizată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă menţinerea salariului de bază stabilit prin aplicarea coeficientului de ierarhizare
3,75 la salariul de bază minim brut garantat în plată, pentru funcţia publică de conducere de arhitect
şef al oraşului Ocna Mureş.
Art. 2. Aprobă îndreptarea erorii materiale prin corecţie şi stabilirea salariilor de bază prin
aplicarea coeficientului de ierarhizare de 1.52 la salariul de bază minim brut garantat în plată,
personalului de execuţie încadrat în funcţia contractuală de execuţie de şofer I, nivel studii M/G la
nivelul instituţiei.
Art. 3. Aprobă cuprinderea în anexa la HCLOM nr.133/27.07.2017, cap.I lit.B) funcţii publice
generale de execuţie la denumirea funcţiei publice şi funcţia publică de execuţie de poliţist local I,
nivel studii S, respectiv poliţist local III, nivel studii M.
Art. 4. Aprobă stabilirea salariilor de bază prin aplicarea coeficienţilor de ierarhizare stabiliţi,
la salariul de bază minim brut garantat în plată, pentru toate funcţiile cuprinse în nomenclatorul
funcţiilor publice necesare desfăşurării activităţilor specifice administraţiei publice locale precum şi
ierarhia funcţiilor prevăzute în anexa nr.VIII cap.I lit.A pct III şi cap II lit A pct.IV din Legea
–cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
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Art. 5. Anexa cuprinzând salariile de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual
din aparatul de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş şi ale serviciilor publice din
subordinea Consiliului local, cu modificările, completările şi corecturile menţionate la articolele
1-4, face parte integrantă din prezenta.
Art. 6. Anexa la HCLOM nr.133/27.07.2017 se înlocuieşte cu anexa aprobată conform art.5 al
prezentei.
Art.7. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, Sectia Contencios
Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Primarul orasului Ocna
Mureș prin Direcţia economică.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcția economică;
Ocna Mureş, 31.10.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
NICOARĂ MARCELA ELENA

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

RED/DACT:T.O.M
EX:4; ANEXE:1;
Nota: consilieri in functie:17; prezenti: 16 ; voturi ,,pentru”: 16 ;
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voturi ,,contra”: 0 ; abţineri:0. .
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