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JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E 

 

Priveste: stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul  familiei  

    ocupationale ”Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al   Primarului   

     Municipiului Alexandria,Directiei de Evidenta a Persoanelor,Directiei Politia Locala , Serviciului  

     Public de Interes Local Administratia  Domeniului Public Alexandria si Serviciului Public de     

     Interes Local  Directia  Generala de Asistenta Sociala  Alexandria  

 

         Consiliul  local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman  intrunit in  sedinta ordinara, avand in vedere : 

- expunerea de motive nr.20440/26.07.2017 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul nr 20441/26.07.2017 al Directiei Administratie Publica Locala si Directiei Buget Finante Taxe si 

Impozite 
- Proces-verbal nr.20085/21.07.2017 incheiat in urma consultarii cu membrii organizatiei sindicale 

reprezentative la nivel de unitate 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local; 
- art. 11 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 
- Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-     prevederile  art. 36. Alin. (1) si alin. (2) lit. a), alin. (9)  din Legea   nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul  prevederilor art. 45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.,,b”, din Legea nr.215/2001, privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

H O T  A R A S T E: 

 



Art.1.  Incepand cu luna iulie 2017, se stabilesc: salariile de baza pentru functiile publice si 

contractuale,grila de salarizare, coeficientii de ierarhizare fata de salatiul minim precum si activitatile pentru care se 

aplica din cadrul familiei ocupationale ”Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Alexandria,Directiei de Evidenta a Persoanelor,Directiei Politia Locala ,Serviciului Public de Interes Local 

Administratia Domeniului Public Alexandria  si Serviciului Public de Interes Local Directia Generala de Asistenta 

Sociala Alexandria  conform anexei  care face parte integranta  din prezenta hotarare.  

Art.2. Reicadrarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Alexandria 

,Directiei de Evidenta a Persoanelor si Directiei Politia Locala se strabilesc prin Dispozitia Primarului Municipiului 

Alexandria,  

Art.3. Reincadrarea  conducatorilor serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului 

Local,respectiv Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria  si Serviciul Public de 

Interes Local Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria  se stabilesc prin Dispozitia Primarului Municipiului 

Alexandria , 

Art.4. Reincadrarea personalului din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului 

Local  respectiv Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria  si Serviciul Public de 

Interes Local Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria  se stabilesc prin decizie a conducatorilor acestora. 

 Art.5.In cazul modificarii salariului de baza  minim garantat in plata  ,salariile de baza pentru personalul din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alexandria se stabilesc prin dispozitie a Primarului 

municipiului Alexandria,conform coeficientilor de ierarhizare. 

 Art.6.In cazul modificarii salariului de baza  minim garantat in plata  ,salariile de baza ale conducatorilor 

serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local , respectiv Serviciul Public de Interes Local 

Administratia Domeniului Public Alexandria  si Serviciul Public de Interes Local Directia Generala de Asistenta 

Sociala Alexandria  se stabilesc prin Dispozitia Primarului Municipiului Alexandria , conform coeficientilor de 

ierarhizare. 

Art.7.In cazul modificarii salariului de baza  minim garantat in plata  ,salariile de baza ale ale personalului 

din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local  respectiv Serviciul Public de Interes 

Local Administratia Domeniului Public Alexandria  si Serviciul Public de Interes Local Directia Generala de Asistenta 

Sociala Alexandria  se stabilesc prin decizie a  conducatorilor acestora conform coeficientilor de ierarhizare. 

Art.8.Aplicarea art.5,6 si 7,se va realiza in functie de veniturile municipiului, cu consultarea sindicatelor 

reprezentative la nivel de unitate.  

Art.9. Pentru anul 2017 nu se acorda vouchere de vacanta. 

Art.10 .Orice prevedere contrara prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea. 

Art.11. Prin grija  Serviciului  Cancelarie,  prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului  judetului 

Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria,Directiei Administratie Publica Locala-

Serviciul Juridic,Autoritate Tutelara,Resurse Umane,Directiei Buget Finante Taxe si Impozite-Serviciul 

Contabilitate,Buget,Salarizare,Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public si Serviciului Public 

de Interes Local Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare.  
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