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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din

aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai şi al S.P.C.L.P. Valea lui Mihai

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat

favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare al iniţiatorului, nr. 3274/11 iulie 2017 prin care propune

stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul
de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai şi al S.P.C.L.P. Valea lui Mihai,

- Raportul de specialitate al inspectorului resurse umane, nr. 3275/11 iulie 2017,
- prevederile art.1, art.3 alin. (4), art.6 – 8, art. 11 alin. (1), alin. (3-5), art.12-13,

art.19, art.21, art.25-27, art.30-38 şi art.40, precum şi anexele VIII-IX din Legea-cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

- prevederile H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe
ţară garantat în plată, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările
ulterioare,

- procesul verbal de consultare nr.3176/04 iulie 2017, încheiat între conducerea
u.a.t. Oraşul Valea lui Mihai şi reprezentanţii salariaţilor din aparatul de specialitate al
Primarului Oraşului Valea lui Mihai şi S.P.C.L.P. Valea lui Mihai, prin care s-a realizat
consultare prevăzută de art.11 alin. (1) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice,

În baza art.36 alin.(2) lit. a, alin.(3) lit. b, art.45 şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1: Începând cu data de 01 iulie 2017, se stabilesc salariile de bază pentru

funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului
Oraşului Valea lui Mihai şi S.P.C.L.E.P Valea lui Mihai, conform Anexelor nr. 1 şi 2 care
fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
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Art.2: Începând cu data de 01 iulie 2017, se modifică alin. (2) al art. 70 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Oraşului Valea lui
Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.12/2016, care va avea următorul conţinut:

„(2) În perioada 01 iulie 2017 – 31 decembrie 2021, indemnizaţia lunară pentru
consilierii locali care participă la şedinţele Consiliului Local şi ale comisiilor de
specialitate va fi în cuantum de 10 % din indemnizaţia lunară a Primarului Oraşului Valea
lui Mihai, după cum urmează:

- pentru o şedinţă ordinară a consiliului local pe lună – 5,00 %
- pentru o şedinţă a comisiei de specialitate pe lună – 5,00 % indiferent dacă

respectivul consilier local face parte din două sau mai multe comisii, plata fiind
condiţionată de participarea şi la şedinţele extraordinare ale consiliului local.”

Art.3: Începând cu data de 01 iulie 2017, având în vedere creşterile salariale
acordate funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al
primarului Oraşului Valea lui Mihai şi SPCLEP Valea lui Mihai, precum şi obligativitatea
respectării condiţiei de încadrare în sumele aprobate ca şi cheltuieli de personal în bugetul
propriu, nu se mai acordă sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare în cuantum de
până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat funcţionarilor publici şi
personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai
şi S.P.C.L.E.P. Valea lui Mihai.

Art.4: Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul Oraşului Valea lui Mihai, prin compartimentul resurse-umane şi Biroul buget-
contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică cu:
 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
 Primarul Oraşului Valea lui Mihai,
 Compartimentul resurse umane şi Biroul buget-contabilitate, finanţe din

aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai
 se publică pe site-ul www.valealuimihai.ro
 la dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Csengeri Csongor-Antal CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,
Todor Maria

Nr.57 din 27 iulie 2017
Hotărârea a fost adoptată cu: - 17 voturi PENTRU

- 0 voturi ÎMPOTRIVĂ
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JUDEŢUL BIHOR ANEXA Nr. 1
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI la Hotărârea nr.57/27 iulie 2017

VALEA LUI MIHAI

SALARII DE BAZĂ
pentru funcționarii publici din aparatul de specialitate al Primarului orașului Valea lui Mihai

A. FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE:

Nr.
crt. Funcția Grad Nivelul

studiilor
Salariul de bază

- lei - Coeficient

1. Secretar II S 7.250 5,00
2. Șef birou II S 6.467 4,46

B. FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE:

Nr.
crt. Funcția Grad

profesional
Nivelul
studiilor

Salariul
de bază
– lei -

gradația
0

Coeficient
aferent

gradației
0

1. Auditor principal S 3.741 2,58
2. Consilier, consilier juridic,

expert, inspector
superior S 3.727 2,57

3. Consilier, consilier juridic,
expert, inspector

principal S 3.712 2,56

4, Consilier, consilier juridic,
expert, inspector

asistent S 3.669 2,53

5. Consilier, consilier juridic,
expert, inspector

debutant S 3.596 2,48

5. Referent superior M 2.900 2,00

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la gradul II cuprind sporul de vechime în muncă  la
nivel maxim
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JUDEŢUL BIHOR ANEXA Nr. 2
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI la Hotărârea nr.57/27 iulie 2017

VALEA LUI MIHAI

SALARII DE BAZĂ
pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului orașului Valea lui Mihai

A. FUNCȚII DE CONDUCERE:

Nr.
crt. Funcția Grad Nivelul

studiilor
Salariul de bază

- lei - Coeficient

1. Șef serviciu II S 6.482 4,47

B. FUNCȚII DE EXECUȚIE:

Nr.
crt. Funcția Grad/treapta

profesională
Nivelul
studiilor

Salariul de
bază
- lei –

gradația 0

Coeficient
aferent

gradației
0

1.

Consilier, expert, inspector
de specialitate, revizor
contabil, arhitect, referent de
specialitate, inspector casier

IA S 3.480 2,41

2.

Consilier, expert, inspector
de specialitate, revizor
contabil, arhitect, referent de
specialitate, inspector casier

I S 3.364 2,32

3.

Consilier, expert, inspector
de specialitate, revizor
contabil, arhitect, referent de
specialitate, inspector casier

debutant S 3.335 2,30

4.

Tehnician-economist,
secretar superior, interpret
relații, interpret profesional,
conductor arhitect, inspector,
referent, subinginer, arhivist

I SSD 2.610 1,80

5. Referent, inspector, arhivar,
referent casier IA M 2.494 1,72
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6. Stenodactilograf, secretar -
dactilograf, dactilograf IA M 2.480 1,71

7. Administrator I M;G 2.465 1,70
8. Șofer I M;G 2.451 1.69
9. Muncitor calificat I M;G 2.422 1,67

10. Muncitor calificat II M;G 2.407 1,66
11. Muncitor necalificat II M;G 2.393 1.65

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la gradul II cuprind sporul de vechime în muncă  la
nivel maxim.


