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JUDEŢUL	 MUREȘ
COMUNA	LIVEZENI
CONSILIUL	LOCAL

																																																							
																																																																																																																															

H	 O	 T Ă R	 Â R E A		Nr. 71
																																																																																	din	 9 august 2017

privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază aferente funcțiilor publice și 
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Livezeni județul Mureș,precum și a 

secretarului comunei.

Consiliul local al comunei Livezeni , județul Mureș,
Având în vedere:
Expunerea de motive nr. 3188/03.08.2017 a Primarului comunei Livezeni ,
Raportul  compartimentului de resort nr.3187/03.08.2017 și avizul comisiei de specialitate,
Luând în considerare procesul verbal înregistrat la primăria comunei Livezeni sub 

nr.3186/03.08.2017 din care rezultă îndeplinirea condiției de consultare a organizației sindicale 
reprezentative cu privire la stabilirea salariilor,

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(10),ale art.19 alin.(1) și (2) și ale art.38 alin.(1) și alin.(2) 
lit.b) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
              Potrivit Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative,republicată,

În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2) lit. a) alin.(9) și ale art.45 alin.(1) și ale art.115 alin.(1) lit.b)
din Legea administrației publice locale nr.215/2001,republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1.Stabilește coeficienții de ierarhizare și salariile de bază pentru funcțiile publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Livezeni,precum și a secretarului comunei,aplicabile 
începând cu data de 1 iulie 2017 ,conform anexei nr.1 care face parte intergrantă din prezenta hotărâre.

ART.2.Stabilește coeficienții de ierarhizare și salariile de bază pentru funcțiile în regim contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Livezeni aplicabile începând cu data de 1 iulie 
2017 conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

              ART.3.Salariile de bază pentru funcțiile publice și pentru personalul contractual, se stabilesc prin 
inmultirea coeficienților din anexele nr.1 și 2 cu salariul minim brut pe țară garantat în plată ,în vigoare.

             ART.4.(1) Salariul de bază pentru funcția de conducere de secretar include gradația aferentă
tranșei de vechime în muncă la nivel maxim.

             (2) Salariul de bază pentru funcțiile de execuție este la gradația 0.

          ART.5.Primarul  comunei Livezeni, prin Compartimentul de Specialitate, va aduce la îndeplinire 
prezenta hotărâre.

          ART.6.Se va comunica prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului judeţul Mureș
- Primarului comunei Livezeni
- Compartiment contabilitate-resurse umane
- Afișare
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