R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTÃRÂREA
Nr. 277 din 21.12.2017
privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale
din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de
specialitate al primarului , serviciile publice din subordinea municipiului
Roman şi aparatul de lucru al Consiliului Local pentru anul 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Având în vedere :
- expunerea de motive nr. 22127/2017 iniţiată de către Primarul
municipiului Roman - domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de
specialitate nr. 22128 /2017 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi
Direcţia Economică;
- prevederile Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice;
- H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
- O.U.G. nr.82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative;
Luând în considerare procesele-verbale nr. 21998 din 15.12.2017 şi
22285 din 20.12.2017 din care rezultă îndeplinirea condiţiei de consultare a
organizaţiilor sindicale şi a reprezentanţilor salariaţilor la nivel de unitate, cu
privire la stabilirea salariilor;
- avizul favorabil nr. 145 din 21.12.2017 al comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 280 din 21.12.2017 al comisiei juridice, precum şi
avizul de legalitate nr. 22380 din 21.12.2017 dat de Secretarul municipiului
Roman;
- prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea
nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr.
215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se aprobă salariile de bază
pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale
„Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului

municipiului Roman, Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor, Direcţiei
Poliţia Locală, Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă, SSM , protecţie
civilă, Direcţiei Servicii Edilitare, aparatului de lucru al Consiliului Local,
Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Roman, Direcţiei Administraţia
Pieţelor Bazar Obor şi Clubului Sportiv Municipal Roman conform anexelor
nr. 1 - 4 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Hotărârea intră în vigoare la data de 01.01.2018, dată la care
H.C.L. nr. 160 din 31.07.2017 se abrogă.
Art. 3. Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate şi
serviciile publice subordonate va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 4. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor
interesate prin grija secretarului municipiului.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

