COMUNA CAUAS
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAUAS
HOTĂRÂREA
NR. 1 /30.01.2018
privind modificarea si stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din
cadrul UAT CAUAS ca urmare a majorarii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAUAS ,judetul SATU MARE intrunit in sedinta extraordinara la
data de 30.01.2018 ,
In baza proiectului de hotarare initiat de primar,avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
CAUAS,raportul compartimentului de specialitate din cadrul institutiei si a HCL NR. 34/27.07.2017 privind
aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate
al Primarului comunei CAUAS
Având în vedere prevederile:
-Legii nr.153/2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare,
- art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 846/29.11.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată,
- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările
ulterioare
- Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- ORDONANTA DE URGENTA Nr. 90 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea sicompletarea
unor acte normative si prorogarea unor termene
- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,adopta prezenta:
HOTARARE
Art.1.Începând cu data de 01.01.2018 se aprobă salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul Primăriei Comunei, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se menține modalitatea de calcul prin coeficienții de ierarhizare aprobați conform anexei 1, care stau
la baza determinării salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul primăriei comunei. Salariile
de bază aferente funcțiilor prevăzute în anexa nr. 1, se determină prin înmulțirea coeficienților prevăzuți pentru
fiecare funcție, cu salariul minim brut pe țară garantat în plată.
Art.3.Pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul primăriei comunei, salariile de bază se stabilesc
prin dispoziție a primarului.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei CAUAS

Art.5 .Prezenta hotărâre se comunică persoanelor şi instituţiilor în drept

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARINCAS IOAN

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
CIREAP LOREDANA MARIA

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala ,republicata ,modificata si completata.
Nr. Total al consilierilor in functie 11
Nr. Total al consilierilor prezenti ___10___
Nr. Total al consilierilor absenti __1____
Voturi pentru__8_
Voturi impotriva--Abtineri __2__

