HOTĂRÂREA NR.100
privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr.206/20.12.2017 privind stabilirea
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia și serviciilor publice aflate în
subordinea Consiliului Local Mangalia, cu modificările și completările ulterioare
Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 12.05.2022,
Având în vedere:
• Proiectul de hotărâre nr.119/11.05.2022 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii
Consiliului Local Mangalia;
• Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.33607/11.05.2022;
• Raportul de specialitate al Direcției Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.33627/11.05.2022;
• Adresa nr.4/11.05.2022 emisă de Sindicatul ''Callatis'' al Lucrătorilor din Administraţia Publică Locală şi
Servicii Publice Mangalia;
• Prevederile H.C.L. nr.206/20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei
ocupaționale „Administrație”, utilizate la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia și
Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mangalia, modificată și completată prin H.C.L.
nr125/05.06.2019, H.C.L. nr.237/31.10.2019, H.C.L. nr.135/22.10.2021;
• Prevederile art.11 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
• Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și al Comisiei Urbanism,
Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia;
În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a), art.240 şi
art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Începând cu luna iunie, se modifică salariile de bază pentru categoria de personal contractual „șofer” prevăzut
în anexa la H.C.L. nr.206/20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici şi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia şi serviciilor publice aflate în
subordinea Consiliului Local Mangalia, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care se constituie
parte integrantă din prezentul act administrativ.
Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.206/20.12.2017, modificată și completată prin H.C.L. nr.125/05.06.2019,
H.C.L. nr.237/31.10.2019 și H.C.L. nr.135/22.10.2021, rămân neschimbate.
Art.3 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor de
specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul
Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința cetățenilor municipiului.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 15 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 3 voturi ”abținere”,
din nr. de 18 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 18 consilieri locali în funcție.
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Anexa la H.C.L. nr.100/12.05.2022

LISTĂ modificare grilă de salarizare pentru funcția contractuală de “șofer”

Nr.
Funcția contractuală treapta
crt.
profesională
1 Sofer I
Gradatie 0
Gradatie 1
Gradatie 2
Gradatie 3
Gradatie 4
Gradatie 5
2 Șofer II
Gradatie 0
Gradatie 1
Gradatie 2
Gradatie 3
Gradatie 4
Gradatie 5

Nivel studii
M;G

M;G
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Salariu de bază brut
4616
4616
4962
5210
5471
5608
5748
4273
4273
4593
4823
5064
5191
5321
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