ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PODARI
JUDEŢUL DOLJ

HOTĂRÂREA NR. 66
privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 137 / 19.12.2017 privind
stabilirea salariilor de bază începând cu data de 1 ianuarie 2018
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual
din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Podari
Consiliul local Podari, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa ordinară în data de
28.06.2018,
Având în vedere Raportul cu nr. 5476/ 19.06.2018 întocmit de Serviciul
CBTIESAIP- Compartimentul personal, prin care se propune modificarea Anexei nr. 1 la
HCL nr. 137/2017 pentru aprobarea nivelului salariului de bază al funcţionarilor publici şi
contractuali din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Podari începând cu
data de 1 ianuarie 2018,
Văzând Adresa cu nr. 1545 / 22.02.2018 a Sindicatului Administraţiei Publice Forţa
Legii , precum şi, anterior, procesul-verbal de negociere colectivă înregistrat sub nr. 10319 /
05.12.2017 semnat cu Uniunea Sindicatelor Funcţionarilor Publici şi Personalului
Contractual(Forţa Legii), Acordul Colectiv înregistrat sub nr. 10687/18.12.2017 şi Contractul
colectiv de muncă înregistrat sub nr. 10686/18.12.2017,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de
specialitate în data 28.06.2018,
În conformitate cu prevederile art. 6, art. 7 lit.a, art.10, art.11 alin. 1 - 2, art. 12 alin.1,
art. 28, art. 38 alin.2 lit b şi c, art. 39 alin.1, art.40 din Legea nr. 153/2017 , Legea-cadru
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată şi completată, Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, HG
nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, Legea nr.
24/2000, rerep., privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
modificată şi completată, HCL nr. 137 / 19.12.2017,
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. a) şi b) coroborat cu alin. (3) lit.b, alin.(4)
lit.a), art.45, art. 61 alin.4, art. 77 şi art.115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 137 /
19.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază începând cu data de 1 ianuarie 2018 pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Primarului
comunei Podari, după cum urmează:
-litera c) funcţii contractuale se completează cu funcţia contractuală de execuţie
Referent ( M ) – Gradul IA, cu un nivel al salariului de bază cuprins între Gradaţia 0 – 2577
lei, coeficient de ierarhizare 1,3565 şi Gradaţia 5 - 3210 lei, coeficient de ierarhizare 1,6896,
conform Anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate: Serviciul CBTIESAIP:
Compartimentul contabilitate –buget şi Compartimentul personal vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

DATA AZI, 28. 06.2018

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Bresteanu Dumitru

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Dinu Camelia

