
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 

Page 1 of 2 

 

 

 

 

PROIECT 

HOTARARE 
 

 

-privind suspendarea aplicarii prevederilor art. 2 Al HCL nr. 4 din 26.01.2018 pentru 

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 ordinara in data de 

28.02.2020 

Având în vedere Raportul de aprobare al Primarului orasului Rupea precum și 
Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse Umane din cadrul Aparatului  

de specialitate din cadrul UAT oras Rupea 

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 

 

In temeiul.art. 129 alin.2 lit. a , alin 3 lit a precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. a din 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 

 

 

HOTARASTE: 

 
Art. 1. – Se aprobă suspendarea aplicarii prevederilor art. 2 al HCL nr. 4 din 

26.01.2018 pentru 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 pentru anul 2020 , cu exceptia salariilor asistentilor personali ai persoanelor cu 
handicap din cadrul UAT oras Rupea. 

Art. 2 – Ordonatorul de credite stabileste salariile lunare ale personalului din 

subordine cu respectarea prevederilor prezentei hotarari, in conditiile legii. 

Art. 3 - Primarul orasului Rupea si Compartimentul Resurse Umane vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

INITIATOR CONTRASEMNEAZA 

PRIMAR Secretar General Rupea 
Ec Bardas Nicolae Liviuu jr. Ioana Madalina Roman 
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