HOTĂRÂRE
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
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIUR G IU
Având în vede re :
- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 4136 / 2017
- raportul contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia nr. 4137/2017
-procesul verbal de consultare încheiat între conducerea instituției și salariații primăriei prin care s-a realizat
consultarea prevăzută la art.11 alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
înregistrat sub nr. 4243/2017;
- raportul de avizare al comisiei juridice și economice nr.4433 / 2017
- prevederile art.138, alin 4 din Constituția României
- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.6 și ale art.58 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Lg. nr.53/2003- Codul Muncii actualizat;
- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.11 alin.1, art.11 alin.3-5, art.12-13, art.15-16,art.19, art.21, art.25-27, art.30-38 și
art.40, precum și 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 țară garantat în plată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată,cu modificările şi completările ulterioare
HOTARA ŞTE

Art.1.(1). Începând cu data de 01 iulie 2017, se stabilesc salariile 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, în conformitate
cu prevederile Legii-Cadru nr.153/2017, cu respectarea obligației de încadrare în prevederile bugetare anuale,
potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2). Potrivit art.3 alin.4 din Legea-cadru nr.153/2017, ordonatorul principal de credite va stabili, prin
dispoziție, salariile de bază lunare pentru funcțiile din organigrama Primăriei comunei Daia, astfel încât să se
încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu.
Art.2. (1).Indemnizația lunară de care beneficiază consilierii locali ai comunei Daia pentru participarea la
numărul maxim de ședințe este de 10% din indemnizația lunară a primarului.
(2). Numărul maxim de ședințe pentru care se acordă indemnizația prevăzută la alin.(1) din prezenta este de o
ședință de consiliu local și 1-2 ședințe de comisii de specialitatee pe lună.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Daia și contabilul
din aparatul de specialitate al primarului.
.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BUZICĂ MIHAI

pentru, SECRETAR,
ȘTEFAN ELENA

DAIA, 26.07.2017
Nr. 44

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al comunei Daia ,
județul Giurgiu

ANEXA LA HCL NR.44
STAT DE FUNCTII CONFORM LEGII-CADRU NR.153/2017
valabil la data da 01.07.2017
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1 SECRETAR

FUNCTIONAR PUBLIC- CONDUCERE

S

2 INSPECTOR
3 INSPECTOR

FUNCTIONAR PUBLIC -EXECUTIE
FUNCTIONAR PUBLIC-EXECUTIE

S
S

superior
superior

4 INSPECTOR
5 INSPECTOR

FUNCTIONAR PUBLIC-EXECUTIE
FUNCTIONAR PUBLIC-EXECUTIE

S
S

FUNCTIONAR PUBLIC-EXECUTIE
PERSONAL CONTRACTUAL

6 REFERENT
7 REFERENT CASIER
CONSILIER PERSONAL
8 PRIM AR
REFERENT CAM IN
9 CULTURAL
10 PAZNIC
11 GUARD
12 M UNCITOR CALIFICAT

Coeficient

Salariu de
baza la
01.07.2017
conform Lg.
nr.153/2017

CONTRACTUAL
CONTRACTUAL
CONTRACTUAL
CONTRACTUAL

I

Nota
Salariul de baza rezulta prin inmultirea coeficientilor din anexa cu salariul minim brut pe tara garantat in plata si se modifica corespunzator
acestuia.
PRIMAR,
SERBAN ADRIAN FLORIN

pentru,

SECRETAR
STEFAN ELENA

