ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAUAS

HOTĂRÂREA
NR._____/27.07.2017
privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei CAUAS

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAUAS intrunit in sedinta extraordinara la data de
27.07.2017
Avand in vedere:
-proiectul de hotarare initiat de primar,expunerea de motive depusa, Raportul compartimentului
de specialitate din cadrul Primariei comunei CAUAS ,avizul Comisiei de specialitate din cadrul
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CAUAS
-prevederile Legii – cadru nr.153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, art.11 din CAPITOLUL II – Salarizarea - SECŢIUNEA 1 - Sistemul de
stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare
şi indemnizaţiilor lunare în sectorul bugetar, potrivit căruia,
(1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale
„Administraţie” din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din
serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a
consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după
caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a
reprezentanţilor salariaţilor.
(2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii
sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa
nr. VIII cap. I lit. A pct.III şi cap. II lit. A pct. IV.
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de
credite, cu respectarea prevederilor art. 25.
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără
a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei
lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului
Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele
municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute

la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi
cheltuieli.
Luând în considerare consultăriIe care au avut loc cu organizaţia sindicală
reprezentativă, respectiv Sindicatul “PROAUTONOMIA” SATU MARE
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,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAUAS
HOTARASTE :
Art.1. Se aprobă salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei CAUAS , conform anexelor 1 și 2 care
fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează secretarul comunei
CAUAS si Biroul financiar din cadrul institutiei.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţului SATU MARE ,
Primarul comunei CAUAS ,celor interesati .
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