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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  312 

din  26.06.2019 
 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile contractuale din cadrul familiei 

ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul Cantinei de Ajutor Social 

Galaţi 

 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 335/13.06.2019. 

 

 Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

26.06.2019; 

 Având în vedere expunerea de motive nr. 38110/13.06.2019, a iniţiatorului – 

Primarul Municipiului Galați, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 38112/13.06.2019, 2019 al 

Serviciului Resurse Umane și Salarizare, al Serviciului Juridic și Legalitate şi al 

Directiei Financiar - Contabilitate; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget-finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului; 

Văzând adresa nr. 1484/12.06.2019, a Camtinei de Ajutor Social Galați, 

înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub                                       

nr. 51107/12.06.2019; 

  Având în vedere dispozițiile art. 11 din Legea  - cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. "a", alin. (3), lit. ”b”, 

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

completările ulterioare; 
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În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

            Art. 1 - (1) Se stabilesc salariile de bază aferente funcţiilor contractuale din 

cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Cantinei de Ajutor 

Social Galați, începând cu luna iulie 2019, conform anexei  care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

                            (2) Directorul Cantinei de Ajutor Social Galați va emite ulterior decizii 

privind stabilirea drepturile salariale pentru personalul din subordine. 

 

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dispozițiile H.C.L.        

nr. 42/25.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale 

din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în cadrul structurilor 

publice cu personalitate juridică din domeniul asistenței sociale, aflate în subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Galați îşi încetează aplicabilitatea pentru Cantina de 

Ajutor Social Galați. 

 

Art. 3 – Directorul Cantinei de Ajutor Social Galați se împuternicește cu 

ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art. 4 – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea 

prezentei hotărâri.  

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

           Contrasemnează, 

                                                                              Secretarul Municipiului Galaţi, 
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Președinte de ședință,       Giorgică Dima
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