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întrunit în sedinta sa ordinara din data de 
28.12.2017.

  
- Expunerea de motive a primarului orasului Pecica înreg        sub nr.62423 din data de 27.12.2017;
- Raportul de specialitate al d-nei Megyes Mariana, sef serviciu – Serviciul Resurse Umane si Relatii 
  Publice în cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Pecica, înregistrat cu nr.62118 din
   data de 21.12.2017 ;
- Prevederile art.11 din Legea – cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri 
  publice;
- Prevederile art.38, alin.(3) lit.e) si lit.f) din Legea – cadru nr.153/2017, privind salarizarea 
  personalului platit din fonduri publice;
- Prevederile art.129, alin.(2) si alin.(5) din Legea nr.62/2011, Legea dialogului social, republicata cu 
  modificarile si completarile aduse de O.U.G. nr.82/2017, pentru punerea în aplicare aplicare a 
- O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
-Procesul – verbal de consultare înregistrat sub nr.61824/19.12.2017, încheiat cu ocazia consultarii
organizatiilor sindicale reprezentative la nivelul institutiei;
- Votul „pentru” a 14 consilieri, din cei 17 in functie, fiind prezenti 14 consilieri;
  
În temeiul art. 45, alin.(2) din Legea 215/2001 a administratiei publice  locale,  republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local al orasului Pecica,

                                                         

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, se aproba salarii                         le publice si 
contractuale din cadrul familiei ocupationale „Administratie” , utilizate în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului orasului Pecica si în cadrul serviciilor publice înfiintate în subordinea 
Consiliului Local al orasului Pecica, conform anexelor nr.1 si nr.2, care fac parte integranta din 
prezenta hotarâre.

Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului 
Pecica si din cadrul serviciilor publice înfiintate în subordinea Consiliului Local al orasului Pecica se 
stabilesc prin dispozitia primarului orasului Pecica, în temeiul art.1.

În cazul modificarii salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata, salariile de baza ale 
personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Pecica si din cadrul serviciilor 
publice înfiintate în subordinea Consiliului Local al orasului Pecica se stabilesc prin dispozitia 
primarului orasului Pecica, în temeiul art.1.

ROM ÂNIA
JUDETUL ARAD
ORASUL PECICA
CONSILIUL LOCAL

                                                               HOTARÂREA NR. 202
                                                                    DIN 28.12.2017

   Privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului si din cadrul serviciilor publice înfiintate în subordinea 
                                         Consiliului Local al orasului Pecica

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, 

Având în vedere:

HOTARASTE:

Art.1.

Art.2.

Art.3.
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Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza primarul orasului Pecica si se 
comunica cu:
           -Institutia Prefectului – judetul Arad – Serviciul Juridic si Contencios  Administrativ –
            Compartiment Juridic                     
           -D-na Megyes Mariana, sef serviciu - Serviciul Resurse Umane si Relatii Publice din cadrul 
            aparatului de specialitate al Primarului orasului Pecica.

Art.4.

  

     PRESEDINTE DE SEDINTA                               CONTRASEM NEAZA PENTRU SECRETAR ,
  DANILIUC M ARIAN  CATALIN                                               M EGYES M ARIANA
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