
 
 
 
 
 
  
             
                                        HOTĂRÂREA NR. 8 
                                             DIN 29.01.2019 
 
 
Privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul 
   aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor publice înfiinţate în 
                         subordinea Consiliului Local al oraşului Pecica 
 
Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29.01.2019. 
 
 Având în vedere: 
-Hotărârea Consiliului Local al orașului Pecica nr.202/28.12.2017 privind stabilirea salariilor de 
bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi 
din cadrul serviciilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Local; 
- Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica înregistrată sub nr.1777 din data de 22.01.2019; 
- Raportul de specialitate al d-nei Megyes Mariana, şef serviciu – Serviciul Resurse Umane şi Relaţii 
  Publice în cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Pecica, înregistrat cu nr.1530 din  
 data de 18.01.2019; 
- Prevederile art.11 din Legea – cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
  publice;  
- Procesul – verbal de consultare înregistrat sub nr. 1809 din data de 23.01.2019 încheiat cu ocazia  
 consultării reprezentanții salariaților; 
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica; 
- Votul „pentru” a 16  consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 16  consilieri; 
  În temeiul art. 45, alin.(2) din Legea 215/2001 a administraţiei publice  locale,  republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al oraşului Pecica, 
 
                                                           HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2019, se aprobă salariile de bază pentru funcţiile publice şi 
contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” , utilizate în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Pecica şi în cadrul serviciilor publice înfiinţate în subordinea 
Consiliului Local al oraşului Pecica, conform anexelor nr.1 şi nr.2, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2. Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
oraşului Pecica şi din cadrul serviciilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Local al oraşului 
Pecica se stabilesc prin dispoziţia primarului oraşului Pecica, în temeiul art.1. 
Art.3. În cazul modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, salariile de bază 
ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica şi din cadrul 
serviciilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Local al oraşului Pecica se stabilesc prin 
dispoziţia primarului oraşului Pecica, în temeiul art.1 
Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului Pecica şi se 
comunică cu: 
-Instituţia Prefectului – judeţul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios  Administrativ – 
Compartiment Juridic                      
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-D-na Megyes Mariana, şef serviciu - Serviciul Resurse Umane şi Relaţii Publice din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului oraşului Pecica. 
 
 
 
 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
  DANICSKO MARINELA                                        MOȚ ADELA LILIANA 


