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   HOTĂRÂREA NR. 21 

                                                                       din 09.02.2018             

privind stabilirea salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
orașului Șimleu Silvaniei, al instituțiilor și serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea 

Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei  
 
 

  Consiliul Local al orașului Șimleu Silvaniei, judeţul Sălaj,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 9 
februarie 2018; 

    Având în vedere Expunerea de motive nr. 1903/2018 a Primarului orașului Șimleu Silvaniei, Raportul de 
specialitate nr. 1904/2018 al Secretarului delegat, Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-
socială,  buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură şi Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică 
şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor omului, culte şi problemele 
minorităţilor ale Consiliului Local; 
 În baza prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului 
de bază minim brut pe ţară garantat în plată,  HCL nr. 19/2018, HCL nr. 20/2018 și ale art. 36 alin. 2 lit. a, alin. 3 
lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

         HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se stabilesc salariile de bază ale funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului orașului Șimleu Silvaniei și al serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului 
Local al orașului Șimleu Silvaniei, pentru anul 2018,  conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se stabilesc  salariile de bază ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului orașului Șimleu Silvaniei și al instituțiilor și serviciilor publice fără personalitate juridică din 
subordinea Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei, pentru anul 2018, conform anexei nr. 2 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.3. Salariile de bază aferente funcțiilor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre se 
determină prin înmulțirea coeficienților prevăzuți pentru fiecare funcție cu salariul de bază minim brut pe țară, 
garantat în plată în vigoare. 
 Art.4. Salariile de bază aferente funcțiilor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre se 
stabilesc prin dispoziții individuale emise de Primarul orașului Șimleu Silvaniei, între limitele minime și maxime 
aprobate pentru fiecare funcție în parte, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul local pe 
anul 2018. 
 Art.5.(1) Se mențin în vigoare actele administrative emise în anul 2018, cu condiția încadrării 
prevederilor acestora în  dispozițiile prezentei hotărâri  și în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul local 
pe anul 2018. 
        (2)  În cazul în care prevederile actelor administrative  emise în anul 2018 până în prezent nu se 
încadrează în dispozițiile prezentei hotărâri, Primarul orașului Șimleu Silvaniei va emite dispoziții de stabilire a 
salariilor de bază în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre. 



 

 Art.6.  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art.7. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în conformitate cu prevederile Legii nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul orașului Șimleu Silvaniei 
și Direcția Economică.    
 Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Primarul orașului Șimleu Silvaniei; 
- Prefectul Judeţului  Sălaj; 

                        - Direcția Economică (salarizare); 
- dosar hotărâri. 
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