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PROIECT

HOTARARE
-privind aprobarea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza
pentru functiile publice si contactuale din aparatul de specialitate al primarului
orasului Rupea si din serviciile publice din subordinea consiliului local al orasului
Rupea
Consiliul local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica lunara ordinara in data de
31.07.2017
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului orasului Rupea precum și
Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse Umane din cadrul Aparatului
de specialitate din cadrul UAT oras Rupea
Vazand procesul verbal nr. 2602/31.07.2017 al Sindicatului Salariatilor din
Administratia publica din judetul Brasov(SSAPBV) –organizatie sindical la nivel de unitate,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
In baza dispozitiilor art. 11, 38 si 40 din legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice
În temeiul 36, 39 alin. (1) art.45, alin.(1), si art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1. – Se aprobă coeficientii care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru
functiile publice si contactuale din aparatul de specialitate al primarului orasului Rupea si din
serviciile publice din subordinea consiliului local al orasului Rupea, prevazuti in anexa , care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. – Salariile de baza aferente gradatiei 0 , pentru functiile stabilite in anexa se
determina prin inmultirea coeficientilor prevazuti pentru fiecare functie, cu salariul de baza
minim brut pe tara, garantat in plata, in vigoare.
Art. 3 - In perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizaţia maximă lunară de care
beneficiază consilierii locali ai orasului Rupea, pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este
de 10% din indemnizaţia lunară a primarului,

Art. 4 – Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din Primaria orasului
Rupea si din Serviciile Publice din subordinea Consiliului Local al orasului Rupea se asigura

Page 1 of 2

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
U.A.T. ORAŞUL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
mail: contact@primariarupea.ro

de fiecare ordonator de credite, in conditiile legii. Salariile de baza se stabilesc potrivit
prevederilor prezentei hotarari, astfel incat, impreuna cu indemnizatiile lunare si celelalte
elemente ale sitemului de salarizare sa se incadreze in fondurile bugetare aprobate anual
pentru cheltuieli de personal, in vederea realizarii obiectivelor programelor si proiectelor ce
revin institutiei, potrivit legii.
Art. 5 – Ordonatorul de credite stabileste salariile lunare ale personalului din
subordine cu respectarea prevederilor prezentei hotarari, in conditiile legii.
Art. 6 - Primarul orasului Rupea si Compartimentul Resurse Umane vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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