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  HOTĂRÂREA NR. 22 

                                                                       din 09.02.2018                          

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/31.07.2017  
 

              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.1905/2018 a Primarului orașului Șimleu Silvaniei, Raportul de 
specialitate nr.1906/2018 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. 14/26.01.2018 privind modificarea  statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului orașului Șimleu Silvaniei și al Centrului Cultural Șimleu Silvaniei, 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 aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 73/31.07.2017 privind stabilirea 
salariilor de bază pentru  personalul contractual din cadrul Centrului Cultural Șimleu Silvaniei, în temeiul Legii-
cadru nr. 153/2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2.(1) Până la aplicarea integrală a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, pentru personalul nou-
încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul Centrului Cultural Șimleu Silvaniei pe funcţii de acelaşi fel, 
inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de 
salarizare pentru funcţii similare din cadrul Centrului Cultural în care acesta este numit/încadrat sau din 
instituţiile subordonate Consiliului Local, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată. 
                   (2) În situaţia în care prin aplicarea alin. (1) nu există funcţie similară în plată, nivelul salariului de 
bază pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul Centrului Cultural pe funcţii de 
acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, se stabileşte prin 
înmulţirea coeficientului prevăzut în anexe cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, la 
care se aplică, după caz, prevederile art. 10 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind gradaţia corespunzătoare 
vechimii în muncă.    

                Art.3. În situațiile prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre, Primarul orașului Șimleu Silvaniei va emite 
dispoziții de stabilire a salariului de bază pentru personalul din cadrul Centrului Cultural Șimleu Silvaniei 
(Bibilioteca ”Alexandru Șterca-Șuluțiu” și Casa Orășenească de Cultură), cu respectarea prevederilor Legii-
cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare și ale prezentei hotărâri. 

      Art.4. Se mențin în vigoare actele administrative  emise în anul 2018, cu condiția încadrării prevederilor 
acestora în dispozițiile Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, ale prezentei hotărâri  
și în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul local pe anul 2018.     



     
 Art.5. 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.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Primarul orașului Șimleu Silvaniei 
și Direcția Economică.                    
            Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Primarul orașului Șimleu Silvaniei; 
- Prefectul Judeţului  Sălaj; 

                        - Direcția Economică (salarizare); 
                        - Centrul Cultural Șimleu Silvaniei; 

- dosar hotărâri. 
 
 
 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
                       OPREA MIHAI                                                                  SECRETAR DELEGAT,  
                                                   ALINA-MARIANA PETHO 
                                                                              
       

          
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


