
     ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                 
  COMUNA VALEA CRIŞULUI
          CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 6/2019
Privind stabilirea salariilor de bază al funcționarilor publici și personalului

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Valea Crișului în anul 2019

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.01.2019,
Având în vedere:

- raportul de avizare a compartimentului de contabilitate şi avizul secretarului comunei Valea
Crişului,
-  Dispoziția  primarului  comunei  Valea  Crișului  nr 3/2019 privind stabilirea  indemnizaţiei
lunare brute a viceprimarului comunei Valea Crişului începând cu data de 1 ianuarie 2019 
- Procesul verbal nr 7581/21.12.2018 încheiat cu ocazia consultării funcționarilor publici și a
personalului  contractual  din cadrul aparatului  de specialitate  al primarului  comunei Valea
Crișului privind propunerile salariale ce vor fi supuse dezbaterii și adoptării Consiliului Local
al comunei Valea Crișului.
-  anexa  nr  VIII  CAP.  I,  lit  A,  punctul  III  și  cap.  II  lit  A  din  Legea  nr  153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-  cu  respectarea  dispozițiilor  art  11  alin  (4)  din  Legea  nr  153/2017 privind  salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
- H.G.R. nr 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată,

În baza și în executarea dispozițiilor art. 7 punctul ”a”, art 10, art 11 și art 38 alin (2) lit
”b” din Legea cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

În temeiul art.36, alin.9, art.125, art.126, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

             Art. 1.  Se aprobă  Salariile de bază pentru funcțiile publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crișului pentru anul 2019, conform
anexei nr 1 la prezenta.

Art. 2. Se aprobă Salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crișului pentru anul 2019, conform
anexei nr 2 la prezenta.



Art. 3. Salariile de bază stabilite conform anexelor 1 și 2 la prezenta, includ și gradația
aferentă tranșelor de vechime în muncă.

Art. 4 Primarul comunei Valea Crișului, stabilește prin Dispoziții individuale salariile
lunare  ale  funcționarilor  publici  și  personalului  contractual  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al primarului comunei Valea Crișului potrivit dispozițiilor art 11 alin (3) din Legea
nr 153/2017.

Art.5.  Cu  aducere  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul
comunei  Valea  Crişului,  judeţul  Covasna,  secretarul  comunei  Valea  Crișului  și
Compartimentul financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Valea Crișului.

Valea Crişului, la 14.01.2019
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