ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
U.A.T. COMUNA FRECATEI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
nr. 160/25.07.2017
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul
propriu al primarului comunei Frecatei, județul Tulcea, precum si reglementarea unor dispozitii
referitoare la indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica alese
Consiliul local al comunei Frecatei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal
constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecatei şi avizul comisiei
de specialitate a Consiliului Local.
Ţinând cont de prevederile:
- art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), art. 6, art. 11 – 13, 25, 36, art. 38 alin. (1) lit. b
si c, art. 39 alin. (1) si (2), art. 40, art. 42 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice;
- anexa VIII cap. I lit. A pct. III si cap. II lit. A pct. IV, anexa IX, anexa II pct. 3.2. poz. 25 si
45 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- art. 34 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificata si completata
ulterior;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, modificata si
completata ulterior;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat, modificat si completat ulterior.
În temeiul art. 36 alin. 2, lit. a), art. 45, alin. 1, lit. a) şi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea
administraţia publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECATEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 – Incepand cu data de 1 iulie 2017, se aproba stabilirea salariilor de baza pentru functionarii
publici din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Frecatei, judetul Tulcea, conform Anexei
1.
Art. 2 - Incepand cu data de 1 iulie 2017, se aproba stabilirea salariilor de baza pentru personalul
contractual din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Frecatei, judetul Tulcea, conform
Anexei 2.
Art. 3 - Incepand cu data de 1 iulie 2017, se aproba indemnizatia lunara de care beneficiaza
consilierii locali pentru participarea la sedintele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de
specialitate, conform anexei 3.
Art. 4 – Nivelul veniturilor salariale stabilite pentru functionarii publici si pentru personalul
contractual nu vor depasi nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar.
Art. 5 – Cu data de 1 iulie 2017, urmare adoptarii prezentei, primarul comunei Frecatei, jud. Tulcea
va proceda la reincadrarea personalului bugetar din aparatul propriu, pe noile functii, grade/trepte
profesionale, gradatie corespunzatoare vechimii in munca, cu respectarea anexelor 1 si 2.

Art. 6 – Prezenta hotarare poate fi contestata conform prevederilor la instanta de contencios
administrativ sau instanta judecatoreasca competenta potrivit Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, modificata si completata ulterior.
Art. 7 – Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 8 - Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Tulcea, primarului comunei Frecatei,
compartimentului buget-finante contabilitate şi va fi adusă la cunostinţa publica prin afisare la sediul
Primariei comunei Frecatei si pe site-ul www.primariafrecatei.ro de către secretarul comunei.
Hotărârea a fost adoptată cu voturi 10 „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 10
consilieri locali din cei 13 in functie ai Consiliul Local Frecatei.
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