privind stabilirea salariilor de baza, începînd cu data de 01.01.2018

Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinară;
Având în vedere:

-

expunerea de motive, înregistrată cu nr. 418/18.01.2018;
referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr.365/17.01.2018 ;
raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr.658/29.01.2018;
avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr. 659/29.01.2018;

- În conformitate cu prevederile art. 38 alin 3, lit e) coroborat cu prevederile art. 11 din Legea nr. 153 /2017
privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice;
-În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), art. 45 si art. 115, alin. (1), litera “b”, alin. (3), litera “a”şi“b” din
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – privind Administraţia publică
locală.

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se stabilesc salariile de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul

de specialitate al primarului com. Gogosari, jud.Giurgiu, precum si pentru aparatul permanent al
Consiliului Local, începînd cu data de 01.01.2018, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărîre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică primarului prin intermediul secretarului comunei Gogosari, în
termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Giurgiu și se adduce la cunoștință public prin
afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet a instituției.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemneaza,

Consilier, Local Rosu Catalin Mirel

GOGOŞARI 31.01.2018
NR. 07

Secretar,
Chelu Elena Iuliana

Anexa 1 la H.C.L. GOGOSARI nr.07 din 31.01.2018
Salariile de bază pentru funcțiile publice din aparatul de specialitate
al primarului comunei Gogosari
a)Funcții publice de conducere
Nr.crt.
1.

FUNCȚIA
Secretar al unității administrativ-teritoriale

Nivelul studiilor
S

Salariul de baza
4,582.00 lei

b)Funcții publice generale de execuție
Nr.crt.
1

2

FUNCȚIA

Nivelul studiilor

Salariul de baza

S
S
S
M

3,811.00 lei
2,959.00 lei
2,707.00 lei
3,239.00 lei

Consilier,
grad profesional principal
grad profesional asistent
grad profesional debutant
Referent,
grad profesional superior

Salariile de bază pentru funcțiile contractuale din aparatul de specialitate
al primarului comunei Gogosari
b)Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale
Nr.crt.
FUNCȚIA
1
Referent
I
Referent debutant
Referent debutant
2
Muncitor calificat
IV
3

Șofer

4

Asistent medical comunitar principal

I

Nivelul studiilor
S
S
M
G

Salariul de baza
3,239.00 lei
2,707.00 lei
2,827.00 lei
2,375.00 lei

G

2,375.00 lei

PL

2,981.00 lei

Salariile de bază pentru functia contractuala din cadrul aparatului
permanent al Consiliului loCal

Nr.crt.

1

Nivelul studiilor

FUNCȚIA

RefeRat de specialitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S

Salariul de baza

3,239.00 lei

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Rosu MiRel Catalin

Chelu elena IulIana

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
PRIMAR,
Daia Dănuţ
Nr. 418/18.01.2018

Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari judeţul Giurgiu, referitor
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului com. Gogosari, jud.Giurgiu,
începînd cu data de 01.01.2018

În motivarea proiectulu de hotărâre de consiliu local se prezintă următoarea situație:
Legea cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice dispune următorele:
Conform art. 11 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.
Stabilirea salariilor lunare se realizează de către ordonatorul de credite, cu
respectarea prevederilor art. 25 privind limitarea sporurilor, compensațiilor, adaosurilor,
primelor, premiilor și indemnizațiilor și a altor drepturi. Nivelul veniturilor salariale se
stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3) din Legea nr. 153/2017, fără a depăși
nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar exclusive majorările prevăzute la
art. 16, alin.(2) din Legea nr.153/2017, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate
în bugetele de venituri și cheltuieli.
Astfel, cu respectarea prevederilor Legii cadru nr. 153/2017 propun spre aprobare
Consiliului Local Gogosari anexele 1 care face parte integrantă din prezenta expunere,
privind stabilirea salariilor de băză pentru funționarii publici și porsonalul contractual
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gogosari, județul Giurgiu.

P R I M A R,
Daia Danut

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
SECRETAR,
CHELU ELENA IULIANA
Nr.365 /17.01.2018

R E FERAT
Subsemnatul, Chelu Elena Iuliana, secretar în cadrul unităţii administrativteritoriale Gogoşari, referitor la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de
baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de
specialitate al primarului com. Gogosari, jud.Giurgiu, începînd cu data de
01.01.2018
În baza dispozițiilor art. 38 alin 3, lit e) coroborat cu prevederile art. 11 din Legea
nr. 153 /2017 privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice;
Propun primarului comunei Gogosari, spre aprobare, inițierea unui
proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de băză pentru funționarii publici și
porsonalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Gogosari, județul Giurgiu, începînd cu data de 01.01.2018
Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți spre aprobarea Consiliului
Local Gogosari proiectul de hotărâre mai sus mentionat.

SECRETAR,
Chelu Elena Iuliana

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- socială, buget- finanţe,
administrarea domeniului public şi privat
agricultură, gospodărirea comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ

Nr. 658 / 29.01.2018

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari
pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget–finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, prin
următorii consilieri:”Pîrvu Iulian, Roşu Cătălin-Mirel, Chira Iulică, Chican
Constantin şi Răuţă Gheorghe”, întrunită în şedinţa de azi, 29.01.2018, având
următoarea ordine de zi: "Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor
de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din
aparatul de specialitate al primarului com. Gogosari, jud. Giurgiu ."
În urma analizării expunerii de motive a primarului, prin care solicită
transformarea funcţiei publice de Consilier, grad profesional principal, în
funcţie publică de Consilier grad profesional asistent şi aprobarea noului
ştat de funcţii, comisia de specialitate este de acord cu cele expuse în
expunere, supusă la vot de preşedintele de comisie se aprobă în
unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE,
Pîrvu Iulian

SECRETAR,
Roşu Cătălin-Mirel

MEMBRII,
Chican Constantin
Răuţă Gheorghe

Chira Iulică

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNEI GOGOŞARI
Comisia juridică şi apărărea ordinii publice
Nr. 659/ 29.01.2018

Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri:”Licuţă Cătălin-George, Pleşea Ilie şi Chiru Mariana”, în şedinţa de
azi, 29.01.2018, au analizat următoarea ordine de zi:”Proiect de hotărâre
privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului com.
Gogosari, jud. Giurgiu ."
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se
propune adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supusă la vot se aprobă
în unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte,
Pleşea Ilie

Secretar,
Licuţă Cătălin-George

Membru,
Chiru Mariana

