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Str. 1  nr. 194 Cod 437345 

 

  HOTĂRÂREA 

 Nr. 132 din 30.08.2018 

privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara 

organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru 

activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile la nivelul oraşului Tăuţii 

Măgherăuş   

   
 Consiliul Local al oraşului Tăuții Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinară la data de  30.08.2018 

Avand în vedere: 

Analizând Raportul de specialitate al  Compartimentului Resurse Umane nr.10109/27.08.2018 prin care se 

propune aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a 

criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din 

fonduri europene nerambursabile la nivelul oraşului Tăuţii Măgherăuş; 

Ţinând cont de avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Tăuţii Măgherăuş;  

În conformitate cu prederile art. 16 alin. 2 si 7 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, rerepublicată, actualizată si a H.G. 325/2018 pentru aprobarea 

Regulamentului - cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza 

cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene 

nerambursabile; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin (9) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată privind 

administraţia publică locală, 

 

       H O T Ă R ĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul - cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a 

criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din 

fonduri europene nerambursabile, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul Resurse Umane  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la Compartimentul Resurse Umane şi  la Instituţia Prefectului  Judeţului 

Maramureş. 
                                                             Presedinte de ședință 

                                                               Mureșan Cosmin 

 

                                                              

 

                                                                                                                 Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                             Bindila Calin Ioan     
 
     

 
Au fost prezenti 10 consilieri din 12 în functie 

Adoptata cu unanimitate 
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