ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE

HOTÃRÂRE
privind modificarea anexei la HCL nr.56 din 27,07,2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi ,21,11,2017
Având în vedere :
- adresa de legalitate a Institutiei Prefectului Judetul Ialomita nr.15471 din 13,10,2017
- expunerea de motive a primarului nr.6330 din 13,11,2017
În conformitate cu:
- prevederile art.11 raportat la art.38 alin.(1) lit.b), alin.(2) lit.a) , din Legea nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Examinând :
- raportul nr.6331 din 13,11,2017 din al compartimentului buget,programe-prognoze,contabilitate.
- raportul de avizare nr.75 din 15,11,2017 al comisiei pentru agricultura ,activitati economicofinanciare,juridica si de disciplina
- avizul de legalitate a secretarului comunei nr.6332 din 13,11,2017
În temeiul art.36 alin.(9) , ale art.45 (1) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) şi alin.(2) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publicã localã, republicată , cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Începând cu data de 01.07.2017, salariile de bază ale funcţionarilor publici şi personalului
contractual din aparatul de specialitate al primarului, încadraţi pe funcţiile prevăzute în anexa nr.VIII cap.I,lit.A
pct.III şi cap.II lit.A pct.IV din Legea nr.153/2017, se stabilesc potrivit anexei ce face parte integranta din
prezenta hotărâre.
Art.2 - Pe baza salariilor de bază stabilite prin prezenta hotărâre, primarul comunei în calitatea sa de
ordonator de credite va stabili salariile lunare, pentru fiecare funcţionar public sau personal contractual.
Art.3 – Prezenta hotarare abroga HCL nr. 65 din 28,09,2017 .
Art.4 - Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre se va comunica în termenele legale:
primarului comunei şi Instituţiei Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate, se va fişa şi publica pe
site-ul institutiei.
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