ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.64/2017
privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici
și personalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei Ciumani
Consiliul Local Ciumani, întrunit în şedinţa extraordinară din 24 iulie 2017;
Având în vedere: proiectul de hotărâre nr.63/2017 inițiat de dl. primar privind
stabilirea salariilor de bază personalului din aparatul propriu al primarului comunei Ciumani;
raportul compartimentului contabil nr. 63/2017 și expunerea de motive nr. 63/2017;
Procesul-verbal nr. 2199/24.07.2017 privind consultarea reprezentanților salariaților din
cadrul instituției;
Prevederile art. 6 lit. a, art. 11 și art.12 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice;
Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al anului 2017 a Comunei Ciumani cu rectificările ulterioare aduse de Hotărârea
Consiliului Local Ciumani nr.62/2017;
Luand în considerare prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală;
prevederile art.3 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
Ţinând seama de prevederile art.40 şi urm. al Cap.V, Secţiunea 1, din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
În temeiul art. 45 alin (1), art. 36, alin. (1) şi art. 36, alin. (2) lit. a şi alin. (9),
coroborat cu art. 115 alin.(1) lit. b - din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 10 voturi,
h o t ă r e ș t e:
Art.1. Începând din data de 01 iulie 2017, se stabilesc salariile de bază ale
funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei
Ciumani,conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Ciumani și compartiemntul contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija
secretarului pentru primarul Comunei Ciumani, compartimentul contabil și Instituţia Prefectului
judeţului Harghita.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Domokos Árpád

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar: Balogh Zita

1

