ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea salariilor de bază pentru Aparatul de specialitate
al primarului comunei Șaru Dornei, județul Suceava
Consiliul Local al Comunei Șaru Dornei, Judeţul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de
06.08.2017;
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de domnul Ioan-Cătălin IORDACHE, primar al comunei Șaru Dornei,
Judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 5018 din data de 04.07.2017;
- Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 5339 din data de 20.07.2017;
- Raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului,
turism, servicii şi comerţ, din cadrul consiliului local al comunei Șaru Dornei, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.
5645 din 03.08.2017;
- Raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii
publice, a drepturilor cetăţenilor, din cadrul consiliului local al comunei Șaru Dornei, judeţul Suceava, înregistrat
sub nr. 5643 din 02.08.2017;
- Procesului-verbal de consultare a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Șaru Dornei, județul Suceava și serviciilor publice din
subordinea consiliului local al comunei Șaru Dornei, înregistrat sub nr. 5192 din 12.07.2017;
În baza prevederilor
- art. 6, art. 9, art. 11, art. 12, art. 36 alin. (2), art. 38 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- Legea 53/2003 privind codul muncii,
- OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, publicată în M. Of, Partea I, nr. 127 din 17 februarie
2017;
- Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi
ratificată prin Legea nr.199/1997;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. (c) şi art. 45 alin. (1), art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – (1) Se aprobă salariile de bază pentru funcțiile publice locale stabilite și avizate potrivit legii,
precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șaru Dornei,
județul Suceava pe compartimente funcționale, conform anexei la prezenta hotărâre, începând cu 01 iulie 2017.
(2) Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – În vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul comunei Șaru
Dornei și Aparatul de specialitate din subordinea acestuia.
Art.3 - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei hotărâri atrage de
partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară, contravenţională sau penală,
după caz.
Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, prin grija secretarului: Instituţiei
Prefectului – Judeţul Suceava, Primarului Comunei Șaru Dornei, Județul Suceava şi se va aduce la cunoștința
celor interesați prin publicare pe pagina de internet la adresa www.saru-dornei.ro.

Preşedinte de şedinţă,
Ovidiu-Dumitru LOSTUN

Şaru Dornei, 06.08.2017.
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Contrasemnează,
Secretar,
Ştefan NEGREA

