ROMANIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Daia, pentru anul 2018
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA
întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.7467/29.12.2017;
-raportul de specialitate al Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe nr. 7468/29.12.2017;
-procesul verbal înregistrat la Primăria comunei Daia sub nr. 7293/19.12.2017, din care rezultă îndeplinirea condiţiei
de consultare a reprezentanţilor salariaţilor cu privire la stabilirea salariilor;
-raportul comisiei economică, dezvoltare regională și integrare europeană nr. 4/26.01.2018;
-raportul comisiei juridică și apărarea ordinii publice nr. 6/26.01.2018;
-HCL Daia nr.44/26.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual
din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Daia, care se aplică începând cu data de 01 iulie 2017, modificată și completată prin HCL nr.53/28.09.2017, prin care
au fost stabiliți coeficienții de ierarhizare pentru funcţionarii publici și personalul contractual din aparatul de
specialitate al primarului comunei Daia;
- prevederile Legii nr. 2/2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018;
-prevederile art. 3 alin. (1) și (4), art. 6, art. 7 lit. a), lit. d), art. 9, art. 10 alin. (1)-(4), art.11 alin. (1)-(4), art. 13 alin.
(1), art. 19 alin. (2), art.25 alin.(1), art. 38 alin. (3), lit. e), lit. f), anexele VIII-IX din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile art. 13 alin. (1) lit. c), art. 14-15, art. 31 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind statutul funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 1 din H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene;
- prevederile OUG nr.82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
- prevederile OUG nr.79/2017, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1) şi al art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.l. (1) Începând cu data de 01.01.2018 se stabilesc salariile de bază ale funcționarilor publici și a
personalului contractual pentru familia ocupațională ,,Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Daia, prin aplicarea coeficienților aprobați prin H.C.L. Daia nr.44/2017 modificată și completată prin HCL
nr.53/2017 la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată de 1.900 lei, conform anexei nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Salariile de bază se stabilesc potrivit prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizațiile lunare și
celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de
personal, în vederea realizării obiectivelor instituției, conform legii.
Art.2 Ordonatorul de credite va emite acte administrative individuale privind stabilirea salariului de bază al

fiecărui salariat din subordine, în conformitate cu prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3 Începând cu data de 01.01.2018 își încetează aplicabilitatea HCL Daia nr.44/26.07.2017 privind stabilirea
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei
ocupaționale ,,Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Daia, care se aplică
începând cu data de 01 iulie 2017, modificată și completată prin HCL nr.53/28.09.2017
Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea exercitării controlului
de legalitate, Primarului comunei Daia în vederea emiterii dispozițiilor privind salarizarea funcționarilor publici și
personalului contractual, Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe şi se va aduce la cunoştinţă publică,
prin grija secretarului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
TĂNASE IONEL
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Adoptată cu _10__ voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-__abţineri

