
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ 
-CONSILIUL LOCAL- 

HOTĂRÂRE 
 

privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din 
cadrul Aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile publice 

din subordinea Consiliului Local al  oraşului Tîrgu Neamţ 
 

          Potrivit prevederilor art.3 alin.1 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, 
,,privind autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor 
administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume 
propriu şi în întelesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”; 
        În conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 

 Consiliul local al primăriei oraşului Tîrgu Neamţ ; 
 Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 12362/24.07.2017, 
prin care Primarul oraşului – domnul Vasilică Harpa propune stabilirea 
salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului şi din serviciile publice din subordinea Primăriei 
oraşului Tîrgu Neamţ; 
  Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 
12362/24.07.2017 al  Direcţiei Buget Contabilitate, Resurse Umane şi 
Dezvoltare Locală privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi 
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din 
serviciile publice din subordinea Primăriei oraşului  Tîrgu Neamţ; 
 În conformitate cu prevederile art.11 alin.1 din Legea nr.153/2017, 
art.36 alin.9, art.45 alin.2 şi ale art.115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1.  Incepând cu data de 01 iulie 2017  se aproba salariile de bază  
din cadrul familiei ocupationale “Administratie” pentru funcţiile publice şi 
contractuale de la  Aparatul de specialitate al primarului şi de la serviciile 
publice din subordinea Consiliului Local al  oraşului  Tîrgu Neamţ, 
conform anexei la prezenta.  
 
 



 
 
 
 Art. 2. In cazul modificarii salariului de baza minim brut pe tara 
garantat in plata, salariile de baza aferente functiilor publice si contractuale 
se vor modifica  in mod corespunzator, prin dispozitie a Primarului 
orasului Tirgu Neamt.  
         Art.3.  Primarul oraşului Tîrgu Neamţ prin compartimentele din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile publice din 
subordinea primăriei oraşului  Tîrgu Neamţ va asigura aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
        Art.4. Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea 
exercitării controlului de legalitate si tuturor partilor interesate pentru luare 
la cunoştintă şi confirmare. 
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            Preşedinte de şedinţă, 

                                 Consilier local, Humulescu Tr\ian                                              
                                                                            
Contrasemnează, 

             Secretar oraş, 
                         C.j. }u]u Ion 

 
 
 
Total consilieri: 19 
Prezenţi:18 
Pentru:18 
Împotrivă: 
Abţineri: 
 
 


