
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

PRIITARIA COMUNEI GIROV

HOTARARE
NR 2 DtN 31.01.2018

privind stabilirea salaiilor de bazi pentru personalul din cadrul aparatulul de
specialitats al Primarului comunei Girov, pentru anul 2018

AVAND iN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr. 407 19.01 2018 al Compartimentului Resurse

Umane, Stare civila din cadrul Primeriei comunei Girov;
' Prevederile art. 3, alin. ('1) Si (4), art. 6, art. '10, art. 11, art. '12, art. 13, art. 19, art.

36, art 38 alin. 3 lit. e 9i f din Legea N. 153nO17 - Lege-cadru privind saladzarea
personalului platit din fonduri publice, cu modificirile Si compbtedle ulterioare,

- Prevederile Anexei nr Vlll reteritoare la salarizarea privind FAMILIA
ocuPATtoNALA DE FUNCTI BUGETARE "ADM|N|STRAT|E' ta Legea nr. 1532017 -
Lege-cadru privind salarizarea personalului pl;tit din fonduri publice;

- Prevederile a 'l '17 din Legea nr. 188/'1999 privind statutul functionarilor publici,
republicatzi, cu modificirile 9i compbterib ulterioare, coroborat cu art. '160, 16'1, '162 alin.
3, 163 9i 164 din Legea nr 53/2003 - Codul Muncii - republicaE, cu modificlrile 9i
completirile ulterioare:

- Prevederile H.G. fi Udl2O17 pentru stabilirea salariului minim brut pe talt
garantat in daE;

, Prevederile OUG nr 79/ 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.
22712015 ptiuind Codul fiscal coroborate cu prevederile art. Vll din OUG .82D017
pentru modificarea 9i completarea unor acle normative;

- Procesul verbal nr. 682118.012018 incheiat cu ocazia consult5rilor
organizate de Primarul comunei Girov cu reprezenianlii salariatilor , in aplic€rea
prevererilor OUG nr 8212017 sia dispozitiilor ART '130 din Legea N.62DO11lazi,

- Prevederile art. 35 alin. 9, art. 61 alin. 3 ti4, art. 63 alin. 4 lit. a , a(. 77 din Legea
ff. 215l2OO'l privind administratia publici locali, republicati, cu modificerib 9i
completarule ulterioare;

- Precizarile facule de Ministerul Muncii cu privire la aplicarea unitara a
prevederilor Legii nr 153/20',7;

ln temeiul art.45 alin.6 Si art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 2151200'1, privind
administralia publici locale, republicati (rl), cu modificSrile Si compbterile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL CO]IUNEI GIROV

HOTARASTE

ART. l. -lncepand cu data de 0'1.0'1.201E se stabilesc coeficientii aferenti
salariilor de bazi pentru functionarii publici ii personalul contractual din cadrulfamiliei
ocupalionale "Administralie" din Primeria comunei Girov ,conform anexei nr 1, parte
integrantd din prezenta hoterare.

ART. 2. - -lncepand cu data de 0'1.0'1.2018 se stabilesc coeficientii aferenti
salariilor de baze pentru personalul contraclual din cadrul aparatului de specialitate a
primarului comunei Girov ce ocupa functii , in afara familiei ocupationale
"Mmrnistralie",conform anexei nr 2, parte integrantii din prezenta hotarare.

ART. 3, Valoarea coeficientilor afereti salariilor de baz, pentru functiile publice
de conducere este stabilita peniru gradatia maxima, respectiv gradatia 5, iar pentru

functiile de executie este stabilita pentru gradatia 0.



ART 5 La emiterea dispozitiilor de stabilire a salariilor de baza, conform anexelor la
prezenta hoterare de consiliu, se va tine seama de gadatiile , sporurile specifice flecarei
functii prevazute in statul de functii aprobat pentru anul 2018, cu respectarea prevederilor
drn Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plitit din fonduli publice, cu
modificerile sr completarile ulterioare.

ART.6 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot,ran, in conditiile legii, se
ins,rcineazd Pnmarul comunei Girov, prin Biroul financiar contabil, Resurse umane si Stare
civila si Secretarul comunei.

ART. 7 - Prezenta hotdrare va fi comunicati lnstituliei Prefectului Judetul Neamt,
Primarului comunei Girov sr celorlalte structuri cu responsabrlfiatr de aplicare .

PRESEDINTE DE SEDINTA ,

Baciu-Lupascu Cosmin Contrasemneaza,
Secretar, Dascalu Elena Lumrn a


