România
Judeţul Neamţ
Comuna Dragomireşti
Consiliul Local

HOTĂRÂRE
Nr. 3 din 14.02.2018
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din aparatul de specialitate al primarului
comunei Dragomireşti, judeţul Neamţ
Consiliul Local al comunei Dragomireşti, judeţul Neamţ ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului Alistar Ion primarul interimar al comunei Dragomireşti,
judeţul Neamţ înregistrată la nr.394 /25.01.2018;
- raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei înregistrat la nr. 394/25.01.2018;
- prevederile art. 11 alin.(1) art. 13, alin. (1) şi art. 36 alin.(1) şi art. 45 din LEGEA-CADRU
nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- prevederile art.1 din H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată ;
- prevederile art.7 alin.(2) din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare,şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
- prevederile OUG nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal;
- prevederile OUG nr. 82/2017,pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (9) şi art.45 alin.(1) şi alin. (2), lit. a) din Legea
nr.215/2001, privind administraţia publica locală republicată, cu modificările si completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Începând cu luna ianuarie 2018 se stabilesc salariile de bază pentru funcţionarii publici
şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dragomireşti,prin
aplicarea coeficienţilor de ierarhizare apobaţi prin H.C.L Dragomireşti nr.30/31.07.2017,la salariul de
bază minim brut pe ţară garantat în plată de 1900 lei conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri ,se însărcinează primarful comunei
Dragomireşti, prin compartimentul financiar-contabil .
Art. 3 Prezenta hotărâre se transmite Instituţiei Prefectului - judeţul Neamţ pentru control
legalitate, primarului comunei Dragomireşti , compartimentului financiar-contabil.şi se afişează pe site-ul
www.dragomiresti.ro
Preşedinte,
Consilier,
Mărculescu Ingrid-Dalila

Contrasemnează:
Secretar,
Amariei Emilia

