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EXPUNERE DE MOTIVE  

 

 
referitor la modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 219/ 31.07.2017 privind 

stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei 

ocupaţionale ”administraţie”, utilizate în 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 ale Serviciului Public de 

Interes Local  Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria 

  

Prin anexa la H.C.L. nr. 219/31.07.2017,  s-au stabilit salariile de bază aferente funcţiilor 

publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale ”administraţie”, utilizate în 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 ale Serviciului Public de Interes Local  Directia Generala de Asistenta Sociala 

Alexandria. 

Porivit celor expuse mai sus, se propune modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 

219/ 31.07.2017 si va avea urmatoarele modificari: 

- inspectorii din cadrul Directiei Politia Locala se vor reincadra in funciile de politisti 

locali, fara a fi afectate drepturile salariale. 

- se va prevede functia de sef serviciu -Serviciul Juridic din cadrul Aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Alexandria pentru grad II. 

In baza prevederilor art. 11 alin. (1) – (4) din Legea Cadru nr. 153/2017  privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice, este necesara 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. 

Potrivit art. 36 alin. (1) din Legea Cadru nr.153/ 2017 reincadrarea personalului 

salarizat  se face pe noile functii, grade/ trepte profesionale, gradatie corespunzatoare vechimii in 

munca si vechime in specialitate/ vechime in invatamant avute, cu stabilirea salariilor de baza, 

soldelor de functie/ salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare si indemnizatiilor lunare 

potrivit art. 38 alin. (2) lit. b). 

Pentru functiile de executie am propus  3(trei) categorii de activitati cu salarizare 

diferita la aceiasi functie publica sau contractuala tinand cont de complexitatea si gradul de risc al 

respectivelor activitati.  

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare,propun elaborarea de catre Directia Administratie Publica Locala si Directia Buget 

Finante Taxe si Impozite a proiectului de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 

219/ 31.08.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din 

cadrul familiei ocupaţionale ”administraţie”, utilizate în 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 ale 



Serviciului Public de Interes Local  Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria, in 

conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative 

pentru elaborarea actelor normative in vederea modificarii si completarii anexei H.C.L. nr. 219/ 

31.07.2017.  

 

                                                            PRIMAR, 

                                                  Victor  DRAGUSIN 


