ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
pentru modificarea Hotirarii nr. 4212017
privind stabilirea salariilor de baz6 funclionarilor publici
gi personalului contractual din
aparatul propriu al primarului comunei Joseni
Consiliul Local Joseni, intrunit in $edinta extraordinard din data de
t2.2017;
AvAnd in vedere:
Adresa nr. 15347 (10215) SL/2017 al Prefectului Judetului Harghita, prin care solicitd
modificarea hotdrArii nr. 42/2017, prin prqvederea in hotdrdre a coeficientilor aplicabili din care
rezulti salarii le aprobate:
Proiectul de hothrAre iniliat de d1. primar pentru modificarea hotdrArii nr.4212017 privind
stabilirea salariilor de bazd persoanlului din aparatul propriu al primarului comunei ioseni;
raportul compaftimentului contabil nr. 473612017 gi expunerea de motive nr.473712017;
Procesul-verbal nr.483812017 privind consultarea reprezentantilor salariatilor din cadrul
institugiei:
Prevederile art. 6 lit. a qi art. I I din Legea nr. 15312017 privind salarizarea personalului
p laLit din fonduri publice;
Hotdrarea consiliului Local nr. 2112017 privind aprobarea bugetului general al
unitdiii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2017 9i estimiri pentru anii 2018-2020,
cu modifi cdrile ulterioare;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 5212003, privind transparenla decizionald in
administralia publicd locali; prevederile art.3 din carta europeand a autonomiei locale,
adoptati la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prinLegeanr.lggllggT;
linAnd seama de prevederile art.40 gi urm. al Cap.V, Sectiunea 1, din Legea nr.24/2000
privind normele de tehnicd legislativi pentru elaborarea actelor normative, republicatd,
In temeiul art. 45 alin (l), art. 36, alin. (l) 9i art. 36, alin. (2) lit. a qi alin. (9),
coroborat cu art. | 15 alin.(l) lit. b - din Legea nr. 21512001 - privind administralia publicd
locali, republicatS, cu modificirile gi completdrile ulterioare, consiliul local al comunei Joienr.

HOTARASTE:
Articol unic: se aprobi modificarea Hotdrarii consiliului Local nr. 4212017, prin
completarea acestuia cu coeficienlii aplicabili pe salariul minim brut pe {ard garantat in platd in
vigoare, dupl cum urmeazd:

Art.1.

Incepdnd din data de 0l iulie 20i7, se stabilesc salariile de bazd ale
;i personalului contractual conform snexei nr. 1, care face parte

Junclionarilor publici

integrantd din prezenta hotdrdre.
Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se tnsdrcineazd primarul
comunei Joseni Si compartiemntul contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Arl,3.

Prezenta hotiirdre se aduce la cunoStinlii publicd ;i se comunicii prin grya
.secrelarului cu primarul Comunei Joseni, compartimentul contabil ;i Inslilulia Prefeclului
Judelului Harghita.

PRIMAR
G6ll Szabolcs

Joseni, la 12.12.2017

SECREI'AR
Iszlai Barna Rudolf

