
 
 
 
 
 
             
                                         HOTĂRÂREA NR. 19 
                                        Din 28 IANUARIE 2020 
 
    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 orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 28.01.2020.                  
         Având în vedere: 
         -Inițiativa primarului Antal Petru, exprimată prin referatul de aprobare nr.1111/15.01.2020, 
         -Raportul de specialitate al doamnei Megyes Mariana, șef Serviciul Resurse Umane și Relații  
          Publice, 
         -Hotărârea Consiliului Local a oraşului Pecica nr.8/29.01.2019 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, începând 
         cu data de 1 ianuarie 2019; 
        -Prevederile art.3 din Legea – cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din  
         fonduri publice prevede că „ (1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din 
         instituţiile şi autorităţile publice se asigură de fiecare ordonator de credite. 
        -Prevederile art.11, alin.(1) – (4) din Legea – cadru nr.153/2017, privind salarizarea  
         personalului plătit din fonduri publice, este necesară aprobarea salariilor de bază aferente  
        funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familie ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în  
        cadrul aparatului de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor publice înfiinţate în  
        subordinea Consiliului Local al oraşului Pecica. 
       -Procesul – verbal încheiat cu ocazia consultării cu reprezentanţii salariaţilor, în vederea  
        îndeplinirii condiţiei prevăzută la art.11, alin.(1) din Legea – cadru nr.153/2017,  
       -Prevederile art.155, alin.(4), lit.a) din O.U.G. nr.157/2013 privind Codul Administrativ,  
       -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Pecica, 
       -Votul pentru a 16 consilieri, din cei 17 în funcție, fiind prezenți 16 consilieri. 
       - In temeiul art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul  
          administrativ, 
 
                                                        HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă salariile stabilite pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului şi din cadrul serviciilor publice fără personalitate juridică înfiinţate în subordinea 
Consiliului Local al oraşului Pecica, valabile începând cu luna ianuarie 2020, conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă salariile stabilite pentru funcţiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului şi din cadrul serviciilor publice fără personalitate juridică înfiinţate în subordinea 
Consiliului Local al oraşului Pecica, valabile începând cu luna ianuarie 2020, conform anexei nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă salariile stabilite pentru funcţiile contractuale ale Serviciului  Gospodărire 
Comunală şi Salubrizare a oraşului Pecica, serviciu cu personalitate juridică înfiinţat în subordinea 
Consiliului Local al Oraşului Pecica, valabile începând cu luna ianuarie 2020, conform anexei nr.3 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Megyes Mariana, 
șef Serviciul Resurse Umane și Relații Publice şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -Doamna Megyes Mariana, șef Serviciul Resurse Umane și Relații Publice. 
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