ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.11 din 11 ianuarie 2018 privind aprobarea modificării punctului a din Anexa nr. 2 a Hotărârii
Consiliului Local al comunei Naidăș nr.32 din 28 iulie 2017 privind aprobarea salariilor de bază al
funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul Primăriei comunei Naidăș, județul CarașSeverin
Având în vedere prevederile:
a) Art.138 alin.4 și alin.5 din Constituția României, republicată;
b) Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
c) art.7 alin.2 din Codul Civil;
d) Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
e) Hotărârii Consiliului Local al comunei Naidăș nr.32 din 28 iulie 2017 privind aprobarea
salariilor de bază al funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul Primăriei comunei
Naidăș, județul Caraș-Severin
- Expunerea de motive a primarului comunei Naidăș în calitatea sa de inițiator,
- Referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Naidăș;
- Raportul comisiilor de specialitate ale consiliului Local al comunei Naidăș;
Având la bază prevederile art.11 alin.1 și art.19 alin.2 din Legea cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborate cu prevederile H.G.R. nr.569/2017 pentru
aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea
concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia
ocupațională de funcții bugetare „Administrație“ din administrația publică locală.
În temeiul art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul local al comunei Naidăş întrunit în şedinţă ordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă modificarea punctului b) din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al
comunei Naidăș nr.32 din 28 iulie 2017 privind aprobarea salariilor de bază al funcționarilor publici și
personalului contractual din aparatul Primăriei comunei Naidăș, județul Caraș-Severin care va avea
următorul coprins:
Nr.
Funcția
Nivelul studiilor
Coeficient
crt.
1.
Secretarul comunei Naidăș
S
2,99
Art.2. – Restul prevederilor prevăzute în Hotărârea Consiliului Local al comunei Naidăș nr.32
din 28 iulie 2017 privind aprobarea salariilor de bază al funcționarilor publici și personalului
contractual din aparatul Primăriei comunei Naidăș, județul Caraș-Severin își păstrează valabilitatea.
Art.3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare își încetează
aplicabilitatea
Art.4. – Primarul Comunei Naidăș și Compartimentul Contabilitate vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri

Art.5. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare, intră în vigoare şi se comunică în
baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş
NAIDĂŞ
NR.11
DATA 11.01. 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan Constantin RAȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Naidăș în şedinţa ordinară din data de 11 ianuarie 2018,
sistem de vot liber, cu un număr de 9 voturi ,,pentru”, 0 ,,abţineri” şi 0 voturi ,,împotrivă”.

