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Proiect de HOTĂRÂREA
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din aparatul de specialitate al primararului
comunei Scutelnici, începând cu 1 ianuarie 2019
Consiliul Local al comunei Scutelnici, judetul Buzau
Avand in vedere:
► expunerea de motive a primarului Comunei Scutelnici, Judetul Buzau,
jnregistrata sub nr.8007/28.12.2018;
► raportul de specialitate al inspectorului din cadrul compartimentului de
·ort, înregistrat sub nr.8008/28.12.2018;
► procesul verbal nr.7006/20.12.2018, privind negocierea drepturilor
salariale, începând cu 1 ianuarie 2019;
► prevederile art. 2 alin 1, art. 6, art 11 din Legea-cadru nr. 153/2017
rivind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
► prevederile OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domenit' 1
mvestiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
' normative şi prorogarea unor termene;
► Hotararea Guvernului nr. 937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

► prevederile art. 36 alin. 9 coroborat cu art. 128 din Legea administraţiei
ublice lpcale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul, art. 45 si art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice
a!e nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:
Art.1,(1) Începând cu l ianuarie 2019, salariile de bază pentru funcţiona,,
ublici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primararul:.:.
omunei Scutelnici se stabilesc C(!nform anexei care face parte integrantă din
rezenta hotărâre.
Art.2. ( 1) Personalul prevazut la art. 1 beneficiază de toate celelalte dreptu:i
. ariale şi asimilate salariilor care se cuprind în venitul salarial şi se acordă direct
· · aplicarea prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
rsonalului platit din fonduri publice, potrivit dispozitiilor acesteia, precum şi prin
. licarea actelor.normative subsecvente prevăzute de aceea5i lege - cadru.

