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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612                                                  

                                                                                                             

                                                                      

HOTĂRÂREA NR. 38

din 28.07.2017

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

familiei ocupaționale „ Administrație” angajați în cadrul Primăriei Comunei Beica de Jos 

            Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa extraordinară din 

data de 28.07.2017;

            Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr. 

2459/12.07.2017;

- raportul de specialitate nr. 2570/24.07.2017;

- prevederile art. 11, art. 13 și art. 38 alin. (1), alin. (2) litera b) din Legea nr. 153/2017

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

- procesul-verbal încheiat cu ocazia consultării cu funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul primăriei comunei Beica de Jos și înregistrat sub nr. 2455/12.07.2017;

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (9), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e :
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Art.1. (1) Se aprobă coeficienții pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici 

și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „ Administrație” angajați în cadrul 

Primăriei Comunei Beica de Jos, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

(2) Salariile de bază pentru funcțiile publice și pentru personalul contractual se 

stabilesc prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. 1 cu salariul minim brut pe țară garantat în 

plată în vigoare.

(3) În salariul de bază pentru funcțiile de conducere este inclusă gradația aferentă 

tranșei de vechime în muncă, la nivel maxim.

  (4) Salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt la gradația 0. 

Art.2. Indemnizațiile lunare ale personalului care ocupă funcții de demnitate publică (primar 

și viceprimar), se stabilesc prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX (Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice), cu salariul de bază minim brut pe țară 

garantat în plată, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Indemnizațiile consilierilor locali: în perioada 01.07.2017 - 31.12.2021 indemnizația 

maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de 

ședințe este de 10 % din indemnizația lunară a primarului, prin derogare de la prevederile art. 34 

alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-Județul Mureș, primarului 

comunei Beica de Jos, compartimentului financiar-contabil și administrație publică locală, 

compartimentului stare civilă și resurse umane, se afișează și se aduce la cunoștință publică prin 

publicarea pe site-ul instituției. 
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