
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES                        
CONSILIUL LOCAL            
       

HOTARARE  nr.  96 /2017 
privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent al Consiliului Local al 
Municipiului Curtea de Argeș, precum şi din serviciile publice din subordinea acestora. 
 
Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș, intrunit in sedinta convocata de indata. 
Avand in vedere: 

 - Referatul nr.17492/06.07.2017 al biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate; 
- Nota de fundamentare nr. 19616/31.07.2017 a primarului Municipiului Curtea de Argeș, privind 

iniţierea unui proiect de hotărâre  pentru stabilirea salariilor de bază ale funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul primăriei şi Consiliului local Curtea de Argeș, precum şi din serviciile publice din subordinea 
acestora. 

- Referatul nr 19717/31.07.2017 al  Direcției economice privind încadrarea în bugetul anual aprobat 
pentru cheltuielile de personal. 

- Adresa nr.19607/28.07.2017 cu privire la convocarea reprezentanţilor sindicatului salariaţilor din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent al Consiliului Local al Municipiului Curtea de 
Argeș şi în serviciile publice subordonate acestora. 

- Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. 
În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001(r). 

 
H O T A R A S T E 

 
 Art.1 Începând cu data de 01.07.2017 se stabilesc salariile de bază aferente funcţionarilor publici și 

personalului contractual din cadrul  aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent al Consiliului 
Local al Municipiului Curtea de Argeș, precum şi din serviciile publice din subordinea acestora, conform anexelor 
1 și 2. 
     Art.2 Salariile de bază sunt stabilite prin înmulțirea coeficienților cu salariul minim brut pe țară garantat în 
plată. 
     Art.3 Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului 
studiilor, se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului municipiului. 
     Art.4 În cazul modificării salariului minim brut pe ţară garantat în plată, salariile de bază se vor modifica în 
mod corespunzător, conform coeficienților prevăzuți în anexe. 
     Art.5 Sporurile şi drepturile salariale specifice, limita maximă a sporurilor, compensaţiilor, indemnizaţiilor, 
adaosurilor, majorărilor, primelor, premiilor şi a altor elemente ale venitului salarial se vor acorda de către 
ordonatorii de credite, potrivit prevederilor  Legii-cadru nr.153/2017. 
    Art.6 Pentru condiții vătămătoare se va acorda un spor de până la 15% din salariul de bază, cu respectarea 
art.11, alin.(4), art.23 și art.25, alin.(1) din Legea nr.153/2017, dacă personalul își desfășoară 
activitatea în astfel de condiții, având la bază buletinele de determinare sau expertizare emise de către 
autoritățile abilitate în acest sens, conform legii. 
    Art.7 Salariile de bază pentru funcţiile aferente instituţiilor subordonate care nu se regăsesc în anexa privind 
administrația publică locală, se asimilează, conform anexei nr. 1.  
    Art.8 Personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Curtea de Argeș, care nu se 
regăsește în anexă, se reîncadrează conform anexei nr. II la Legea nr. 153/2017 a familiei ocupaționale de 
funcții bugetare ,,Sănătate și asistență socială”, şi nu intră sub incidența art. 11 din lege. 
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