ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR
PROIECT D[, HOTARARE
pentru modificarea $i completarea anexei nr, 1 al Hotdrarii
Consiliului Local Joseni nr. 15/2020, privind stabilirea salariilor
de bazd funclionarilor publici ti personalului contractual din
aparatul propdu al primarului Comunei Joseni

Consiliui Local Joseni, intrurit'in $edinla extraordinard din data de _06.2020;
Referatul de aprobare
/2020 al primarului Comunei Joseni, privind modificarea gi
completarea anexei nr. I al Hotdrarii Consiliului Local Joseni nr. 15/2020 privind stabilirea
salariilor de bazd functionarilor publici $i personalului contractual djn aparatul propriu al
primarului Comunei Joseni;
Raportul de specialitate N. 12020 la proiectul de hotdrfue pentru modificarea $i
completarea anexei nr. 1 al Hotdrerii Consiliului Local Joseni
15/2020 privind stabilirea
salariilor de bMd al funclionarilor publici $i personalului contractual din cadrul aparatului
propriu al primarului Comunei Joseni;
Avizul comisiei de specialitate activiteli economico-finanoiara
/2020;
cont
de:
Tinand
Prevederile at. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) qi alin. (2) din Constitulia RomAniei,

nr.

,

t,

nr.

republicatd;

Prevedeile art. 3 ti 4 din Cafta europeana a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificata prin Legea N. 199/1997 ,
Prevederile art.7 alin. (2) din Codulcivil;
Prevederile art.38 alin.(3) lit. e, art.6lit. a ti ad. 11 din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului pldtit din fonduri publice;
H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baze minim brut pe lard garantat in plat6;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 5212003, privind transparenla decizionala in
administratia publice locald; prevederile art.3 din Carta europeana a autonomiei locale,
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Le gea N.1991199'1;
Tinand seama de prevededle aft.40 $i urm. al Cap.V, Secliunea 1, din Legea nr.2412000
privind -normele de tehnicd legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicati,
ln temeiul art. 87 alin.(5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, al1. 106 alin.(3), aft. 129
alin.(l4), art. 300, lit. a, 9i lit. e - din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificdrile $i completAriie ultarioare, Consiliul Local al Comunei Joseni,

HOTARI$TE:

Art.l. Se modifici fi se completeMd anexa nr. I al HotdrArii Consiliului Local Joseni nr.
15/2020 privind stabilirea salariilor de baza al funclionarilor publici $i personalului contractual

din cadrul aparatului propriu al primarului Comunei Joseni, prin stabilirea salariului de bazd al
$efului seNiciului voluntar pentru situalii de urgentd, conform anexei, care face pafte integrantd
,-li" ^.."..i" L^in,;..
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se insdrcineazd primarul Comunei
Joseni qi compartiemntul contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3. Prezenta hotedre se aduce la cunogtinti publicd $i se comunica prin grija
secretarului cu primarLrl Comunei Joseni, compartimentul contabil
Institulia Prefectului
judeluLui Harghita.
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