
 
 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea H.C.L.nr.44/2017 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  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

Având în vedere: 
 - adresa Instituției Prefectului-Județul Giurgiu nr.11555/2017 

-- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 5122/2017 

- raportul secretarului comunei Daia nr.5123/2017 
- raportul de avizare al comisiei  juridice și economice nr.5575/2017 

- 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 
 

H O T A R A Ş T E 

 

Art.I . Se modifică și completează HCL nr.44/26.07.2017 privind  stabilirea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Daia, 

care se aplică începând cu data de 01 iulie 2017, după cum urmează: 
„Art.1.(1). va avea următorul cuprins: 

„Art.1.(1)Începând cu data de 01 octombrie 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 octombrie 

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.” 

Art.II.Celelalte prevederi rămân neschimbate. 
  . 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     pentru, SECRETAR, 

NIȚU PETRE        ȘTEFAN ELENA 

 

DAIA,  28.09.2017 
Nr. 53 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  7 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al comunei Daia , 

județul Giurgiu 


