
            R O M Â N I A                                              

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                 

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                

    CONSILIUL LOCAL    

 

 

     H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 169/2017 

privind stabilirea, începând cu 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad și din 

instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

           Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;       

           Examinând EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 160/165/12.12.2017 a Primarului Municipiului Brad 

prin care se propune stabilirea, începând cu 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad și 

din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad; 

           Având în vedere procesul-verbal înregistrat la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

32213/12.12.2017, din care rezultă îndeplinirea condiției de consultare a organizației sindicale 

reprezentative la nivel de unitate, cu privire la stabilirea salariilor; 

 Având în vedere procesul-verbal înregistrat la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

32214/12.12.2017 din care rezultă îndeplinirea condiției de consultare a  reprezentanților salariaților care 

nu fac parte din sindicat cu privire la stabilirea salariilor;  

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 170/526/21.12.2017, respectiv al 

Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad, 

respectiv: raportul nr. 130/167/21.12.2017 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanţe; 

raportul nr. 95/168/21.12.2017 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia 

mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul 

nr.126/169/21.12.2017 al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 

socială şi de agrement;  raportul nr. 144/170/21.12.2017 al comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr. 

134/171/21.12.2017 al comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi 

comerţ;    

           În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 , art.11 alin. 1 şi alin. 3, coroborat cu art. 25, art. 45 

alin. 6 coroborat cu art. 63 alin. 1 lit. c și d, alin. 4 lit. a și alin. 5 lit. a-e din Legea nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale H.G. nr. 846/2017 privind stabilirea salariului de 

bază minim brut pe țară garantat în plată, precum și prevederile O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a, alin. 4 lit. b, alin. 6 lit. a, pct. 2, 4, 8, 9, 12 şi 16, art. 

45 alin. 2 lit. a și ale art.115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, 

 

                     H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

            Art. 1. –  (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, se aprobă stabilirea  salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului 

Brad, conform Anexei nr.1 (Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din Primăria municipiului Brad 

și din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad) și a Anexei nr. 

2  (Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor contractuale din Primăria municipiului Brad și din cadrul 

serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad), anexe  care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 



                           (2) Stabilirea salariilor de bază aferente fiecărei funcții, grad/treaptă profesională pentru 

gradația 0 se stabilește prin înmulțirea coeficientului cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în 

plată în vigoare. 

                           (3) Salariile de bază care se acordă în raport cu vechimea în muncă se determină potrivit 

dispozițiilor art.10 din Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare. 

    Art. 2. - La nivelul de competență stabilit, ordonatorii de credite vor emite acte administrative 

individuale privind stabilirea salariului lunar cuvenit  salariaților din subordine, începând cu data de 

01.01.2018 – în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. 

    Art. 3.-  Odată cu adoptarea prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local 

Brad nr. 98/2017. 

            Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului 

Brad prin Compartimentul Resurse Umane și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite 

Locale din aparatul de specialitate, prin emiterea de dispoziții individuale de stabilire a salariului de bază 

și a salariului lunar, în condițiile legii. 

  Art. 5. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

            Art.  6. – Prezenta se comunică:  

 - Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;  

 - Primarului Municipiului Brad;  

 -  Compartimentului Resurse Umane; 

 -  Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale, 

 -  sindicatelor reprezentative; 

 -  reprezentanţilor salariaţilor care nu fac parte din sindicat. 

 

  

Brad, 21.12.2017 

     

                                                                                                                                Contrasemnează 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                            SECRETAR    

            IOAN HĂRĂGUȘ                                                                          CARMEN – IRINA BORA                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul  necesar: 8  voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 15  voturi „pentru”,   


