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HOTARAREA NR._
l2OL8
privind stabilirea salariului de bazi pentru func{ionarii publici qi personal

contractual din cadrul familiei ocupa{ionale,rAdministra{ie,,
din aparatul propriu al Primiriei Comandiu
Consiliul local al comunei Comandiu, judeful Covasna;
intrunit in qedinla publicd ordinard. din data de 19 ianuarie 2OIB;
AnaJtzdnd Proiectul de hotdrdre privind stabilirea salariului de bazd' pentru
func{ionarii publici gi personal contractual din cadrul familiei ocupafionale
,,Administrafie,, din aparatul propriu al Primdriei Comanddu qi Expunerea de
motive a Primarului comunei Comand6"u;
AvArrd in vedere:

Raportul de specialitate gi raportul Comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local al Comunei Comanddu;
Procesul verbal incheiat cu ocazia consultdrii privind stabilirea salariilor de
baz1, conform art. 11 alin. (1) din Legea - cadru nr. I53l2OI7 din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Comanddu, inregistrat la Registratura
Generald a1 Primdriei Comanddu sub nr.2923120.L2.2O17;
LuAnd in considerare prevederile:
Legii nr .27 3 I 2006 privind finanlele publice locale, republicatS. cu
modificd.rile qi complet5.rile ulterioare;
Art. 1 1 alin.(l)-(2) din Legea nr" I53|2OL7 privind salartzarea personalului
pld.tit din fonduri publice;
H.G. nr.846l2oL7 pentru stabilirea salariului de bazd. minim brut pe !ar5"
garantat in platd ;
art.VII din O.U.G. nr,B2l2OI7 pentru modificffie? gi completarea unor acte
normative gi art.I29 alin. (2) din Legea nr.62 l2OL 1 privind dialogul social, cu
modificdrile gi completd"rile ulterioar e inrltaz5" negocierea
in baza prevederilor art. 36 alin. (2) , lit.a) , alin. (9) art.45, alin( 1)-(2) qi
art. 115 alin.(1), lit.b din Legea nr.2I5l2OO1 privind administrafia publicd local5.,
republicat5" cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
HOTAnAStB

Art.l.Stabilirea salariilor de bazd, pentru fiecare funcgie public6.

9i

contractualS. din cadrul familiei ocupagionale ,,Administraqie,, din aparatul propriu
al primS.riei Comanddu, aplicabile incepdnd cu data de 1 ianuarie 2OLB conform
anexei care face parte integrantA din ptezenta hotdrAre.
Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se ins5.rcineazd'
Primarul Comunei Comanddu qi Compartimentul financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Comanddu"
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