
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.234#021
Privind stabilirea salariului de bază pentru funcţia contractuală de arhivar din cadrul

aparatului de speci@litate al primarului

Consiliul Local al Municipiului  Sebeş, judeţul Alba
Întrunit în şedinţa publică ordinară din data de 31.08.2021, ora  14,00;

Luând ^m dezbatere proiectul de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru funcţia
contractuală de arhivar din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

Analizând.
-referatul   de   aprobare   nr.65106/30.08.202l    al   iniţiatorului   la   proiectul   de   hotărâre   privind

stabilirea   salariului   de   bază   pentru   funcţia   contractuală   de   arhivar   din   cadrul   aparatului   de
specialitate al primarului;
-  raportul  de  specialitate  nr.64859/27.08.2021   al  Compartimentului  Resurse  Umane  din  cadrul

aparatului de specialitate al primarului Municipiului  Sebeş;
-    referatul    nr.65019/27.08.202l     al    Compartimentului    Resurse    Umane    privind    necesitatea

introducerii suplimentare pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre;
Având  avizul  nr.527/2021  al  Comisiei  de  studii  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe

din cadrul Consiliului Local al Municipiului  Sebeş;
Având în vedere prevederile:

-   HCL   nr.17l/202l    privind   aprobarea   modificării   organigramei   şi   statului   de   funcţii   pentru

aparatul de specialitate al primarului Municipiului Sebeş.
-H.C.L.  nr.  393/2018  pTivind  stabilirea  salariilor  de  bază  pentru  Secretar  Municipiu,  funcţionarii

publici  Şi  personalul  contractual  din  cadrul  apaTatului  de  specialitate  al  primarului  Municipjului
Sebeş,  aparatului  permanent de  lucru al Consiliului  Local al  Municipiului  Sebeş,  a instituţiilor şi
serviciilor publice aflate ^m subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş;

-H.C.L.  nr.  282/14.11.2019 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.  393/2018;
-H.C.L.  nr.  25/30.01.2020 privind modificarea H.C.L.  nr.  393/2018.

În temeiul prevederilor:
-art.11  alin.  (1)-(4)  coroborat  cu  art.  3  alin.  (1),  ari.10,  art.15,  aii.19,  ale  anexei  VIIl  capitolul  1

lit.   A)  pct.111   şi  capitolul  11   lit.   A)  pct.   IV  din  Legea-cadru  nr.153/2017  privind  salarizarea

personalului plătit din fonduri  publice,  cu modificările şi completările ulterioare;
-art.  417,  art.  552  alin.  (1) din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind C6dul  administrativ,  cu  modificările  şi

completările ulterioare;
-art.   164   din   Codul   muncii,   Legea   nr.   53/2003,   republicată,   cu   modificările   şi   completările

ulterioare;
-H.G.  nr.  4/2021  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

În  baza  art.   139  din  O.U.G.   nr.   57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi

completările ulterioare,
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HOTĂRĂSTE:

4[±|Începând  cu  luna  septembrie  2021,  se  stabileşte  salariul  de  bază  pentm  fimcţia
contractuală  de  arhivar  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  potrivit  anexei  parte
integrantă a prezentei.

AE=J!.  Hotărârea Consiliului  Local  al  Municipiului  Sebeş  nr.  393#01 s  privind  stabilirea
salariilor  de  bază  pentm  Secretar  Municipiu,  ftncţionarii  publici  şi  personalul  contractual  din
cadrul  aparatului  de  specialitate  al primarului  Municipiului  Sebeş,  aparatului  pemanent  de  lucru
al  Consiliului  Local al  Municipiului  Sebeş,  a instituţiilor şi serviciilor publice  aflate  în  subordinea
Consiliului  Local  al  Municipiului  Sebeş,  se  completează  în  mod  corespunzător  prevederilor  art.l
al prezentei.

Art.  111.  Prezenta hotărâre poate  fi  atacată de  către  persoanele  îndreptăţite,  în temenul  şi
în  condiţiile Legii  nr.  554#004  privind  contenciosul  administrativ,  cu modificările şi  completările

ulterioare.
Prezenta  va  fi  afişată,  se  va  publica  pe  site-ul  Municipiului  Sebeş  şi  în  Monitorul  Oficial  al
Municipiului  Sebeş şi se comunică:
-  Instituţiei Prefectului JUDEŢUL ALBA;
-  Primarului Municipiului Sebeş;
-  Viceprimarului Municipiului  Sebeş;
-  Serviciului Cheltuieli şi Resurse Umane;
-  Biroului  Buget,  Finanţe, Contabilitate,  Salarizare;
-  Compartimentu]ui Resurse Umane;

Sebeş la 31.08.2021
-< =='==-`_

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,.','/
Consilier local, RODEAN 10

Total consilieri  locali

Prezenţi

Pentru

Împotrivă

Abţineri

2ex .BM/CV/CG conţine 2 pagini Şi anexă
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