ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA MOVILA BANULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

nr 32/31.07.2018

privind modificarea hcl nr 58/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Movila Banului, judetul buzau
Consiliul local al comunei Movila Banului, judeţul Buzău,
- expunerea de motive a Primarului comunei Movila Banului înregistrată la nr.
3768/16.07.2018
- raportul comun al compartimentului stare civilă şi resurse umane şi al
serviciului buget-finanţe, contabilitate, impozite, taxe, tarife, control agenţi economici
şi salarizare, înregistrat la nr. 3769/16.07.2018
- avizele comisiilor de specialitate a consiliului local;
- prevederile Hotârârii Consilului local Movila Banului nr. 50/26.07.2017
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Movila
Banului;
- prevederile Hotârârii Consilului local Movila Banuluinr. 8/28.02.2018privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Primarului comunei Movila Banului, pe anul 2018;
- prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului nr.846/2017 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- prevederile art. VII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.82/2017
pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului. nr.79/2017 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
- prevederile art. 11 – 12, art. 15 şi art.38 alin.(3) lit.e)din Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborate cu
prevederile anexei nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV” din aceeaşi lege
rezultă că ” (1) 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, a consiliului judeţean sau a Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale
reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. "a" şi lit. „d” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată,
În temeiul art. 45, alin. (1) şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată,
-
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HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Cu data de 1 august 2018, se modifica salariul de baza pentru
muncitor calificat gradatia V functie contractuala de la 2625 lei la 3700 lei
(

Art. 2. Compartimentul de stare civilă şi resurse umane, precum şi
serviciul de buget-finanţe, contabilitate, impozite, taxe, tarife, control agenţi
economici şi salarizare, vor aduce la îndeplionire prevederile prezentei;
Art.3Secretarul comunei Movila Banului va comunica prezenta Primarului
comunei Movila Banului, serviciului buget-finanţe şi Instituţiei Prefectului – judeţul
Buzău.
Presedinte sedinta ,
Enache Voicu

Contrasemneaza,
Secretar delegat,
Iosiv Mirela

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Movila Banului, în ședința
ordinară din data de 31.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) cu un număr
de 9 voturi „pentru”,0voturi „împotrivă” și 0 abțineri, din numărul total de 11 consilieri în
funcție și 9 consilieri locali prezenți la sedință.

