JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr. 31/2018
privind modificarea HCL nr. 65/20.12.2017

Analizând Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a primarului comunei Vetiș nr.
3.505/06.07.2018 și Raportul de specialitate prin care se propune aprobarea modificării unor
salarii de bază pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Vetiș;
Având în vedere prevederile Legii – cadru nr. 153 din 28.06.2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, art.11 din CAPITOLUL II – Salarizarea - SECŢIUNEA 1 Sistemul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor
de încadrare şi indemnizaţiilor lunare în sectorul bugetar, potrivit căruia:
- Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale
„Administraţie” din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din
serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului
local,
- Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau
autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr.
VIII cap. I lit. A pct.III şi cap. II lit. A pct. IV.,
- Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite,
cu respectarea prevederilor art. 25 din lege,
- Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a
depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare
a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti,
corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului
Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16
alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli,
În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) şi art.45 alin.(1) din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Consiliul local al comunei Vetiș, întrunit în şedinţă extraordinară azi 11.07.2018
Hotărăşte:
Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Vetiș
nr. 65 din 20.12.2017 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vetiș începând
cu 1 ianuarie 2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează secretarul comunei
Vetiș.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţul Satu Mare și
Primarul comunei Vetiș.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
IANUCZAS CSABA

Contrasemnez,
SECRETAR
ANCA-MARIA POP

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată,
modificată şi completată.
Nr. total al consilierilor în funcţie-15, Nr. total al consilierilor prezenţi-12 , Nr. total al consilierilor absenţi- 3,Voturi pentru-12
Voturi împotrivă- 0 Abţineri-0

