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ROMÂNIA                                                                                         

JUDEȚUL  MUREŞ                                                                      

COMUNA OGRA                                                                                         

CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA 

 Nr.36 din 31 iulie 2017 

 

privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Legii 

nr.153/2017, la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ogra , 

precum și pentru consilierii locali   

 

 

Consiliul Local al comunei Ogra , întrunit în ședință ordinară de lucru, 

Având în vedere: 

-Expunerea de motive a Primarului comunei Ogra, înregistrată sub numărul 

4001 /25.07.2017; 

-Raportul de specialitate nr.4002/25.07.2017 al Biroului Financiar Contabil-

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ogra; 

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

-prevederile art.11 alin.2-4 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, 

-prevederile art.40 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, art.51 alin (5) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 65 din 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin OG 

nr.35/2002, precum și  ale art.34 alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul 

aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 11 alin.(1) din Legea-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cu dispozițiile art. 36 alin. 

(9) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,  

 

hotărăște :  

Art.1 – (1). Salariile de bază pentru funcționarii publici şi personalul 

contractual din cadrul Primăriei Ogra, începând cu luna iulie 2017, se stabilesc prin 

înmulțirea coeficienților de ierarhizare prevăzuți în anexa nr.I cu salariul de bază 

minim brut pe țară garantat în plată în vigoare. 
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(2).Anexa nr. I, face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3). Coeficienții de ierarhizare prevăzuți în anexea nr. I , pentru funcţiile de 

execuţie sunt stabiliți la gradaţia 0, adică fără aplicarea cotei procentuale stabilită de 

lege pentru vechimea în muncă, iar pentru funcțiile de conducere  coeficienții includ 

gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim, adică gradația 5. 

(4). Pentru personalul care ocupă funcții de execuție la nivelul comunei Ogra,  

salariul de bază se determină prin aplicarea sucesivă la salariul stabilit potrivit 

alineatului (1) a majorărilor  reprezentând cotele procentuale stabilite de art. 10 alin. 

(4) din Legea-cadru nr.153/2017, corespunzător gradației deținute, stabilită în funcție 

de vechimea în muncă a fiecăruia.  

Art.2. Indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali, 

începând cu luna iulie 2017 este de 10% din indemizația lunară a Primarului comunei 

Ogra, exclusiv majorarea reglementată de art.16, alin.(2) din Legea nr.153/2017,  iar 

numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația este de o ședință 

de consiliu și o ședință de comisie de specialitate pe luna. 

 Art.3–Stabilirea salariilor lunare potrivit art.1 din prezentul act administrativ se 

realizează de către Primarul Comunei Ogra, cu respectarea prevederilor art.25 din 

legea nr.153/2017.    

Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei precum și a 

obligațiilor cu privire la transparența veniturilor salariale reglementare de Legea 

nr.153/2017,  se încredințează Biroul Financiar Contabil- Resurse Umane din cadrul 

Primăriei Ogra. 

Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș, 

Biroului Financiar Contabil-Resurse Umane, Primarului comunei Ogra și spre afișare. 

 

                                                          
   

                                                                                             

                                                                                                Contrasemnează 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   SECRETAR, 

                   Mosora Teofil                                      Crefelean Anicuța-Ramona                                

 

 
 


