
HOTARÂREA Nr.29
Din 30 iulie 2017

Privind stabilirea,înconformitate cu prevederile Legii nr.153/2017, a salariilor de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei TREZNEA.
începând cu data de1 iulie 2017;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
Întrunit în ședință ordinară

Având în vedere :
- Expunerea de motive înregistrată la Primăria Comunei TREZNEA sub

sub nr.4056 din 26.07.2027 prezentată de d-ul OROS CRISTIAN primarul Comunei Treznea;
- procesul verbal de consultare înregistrat la Primăria Comunei Treznea sub

nr.1828 din 26.07.2017 încheiat între conducerea instituției și reprezentantul salariați lor din
Primăriei Comunei Treznea s-a realizat consultarea prevăzută la art.11 alin.1 din Legea-cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalul plătit din fonduri publice;

- Referatul înregistrat la Primăria Comunei Treznea sub nr.4056 din 26.07.2017
prezentat de doamnul Blândaș -igreț Ioan, secretar al Comunei Treznea, prin care propune
consiliului local stabilirea, înconformitate cu prevederile Legii nr.153/2017, a salariilor de
bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei
Comunei Treznea începând cu data de1 iulie 2017;

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Treznea;
- prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în

administraţia publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public;

- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.6 și ale art.58 alin.1 din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.11 alin.1, art.11 alin.3-5, art.12-13,
art.15-16,art.19, art.21, art.25-27, art.30-38 și art.40, precum și anexele VIII-IX din Legea-
cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

- prevederile H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară gar
tat în plată, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2),
cumodificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Treznea nr. 28 din 07.04.2016 privind
aprobarea Organigramei şi Statului nominal de functii, reorganizarea compartimentelor,
înfiintarea unor posturi și transformarea unor funcții publice de execuție vacante, din
aparatul de specialitate al primarului comunei TREZNEA, precum şi al serviciilor publice
subordonate Consiliului local TREZNEA.
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- prevederile Hotărârii Consiliului Local TREZNEA Nr.10/2017 privind aprobarea
bugetului local al Comunei TREZNEA pe anul 2017;

- prevederile Dispoziției nr.22/16.02.2017 privind aprobarea sporului pentru
condiții vătămătoare de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,cu modificările și completările
ulterioare;

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local
Treznea;

- prevederileart.36alin.2 lit.a,art.36alin.3 lit.b, , republicată (r1), cu modificările şi
completările ulterioare

În temeiulprevederilorart. art.45alin.1 și alin.6, art.47, art.115 alin.1 lit.b și art.115 alin.3-7
din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările
şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Începând cu data de 1 iulie2017, se stabilesc salariile de bază
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Treznea care se
aplică în conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017, cu respectarea obligației de
încadrare în prevederile bugetare anuale, conform Anexeinr.1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

(2) Potrivit art.3 alin.4 din Legea-cadru nr.153/2017, ordonatorul principal de credite
va stabili , prin dispoziție, salariile de bază lunare pentru funcțiile din organigrama
Primăriei Treznea cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu

Art.2. (1) Începând cu data de 1 iulie2017, potrivit art.40 din Legea
cadru nr.153/2017,se modifică și se completează art.76 din H.C.L. Treznea nr.46 din
30.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului
Local al Comunei Treznea în mandatul 2016 -2020, în sensul că indemnizația maximă lunară
de care beneficiază consilierii locali dincadrul Consiliului Local TREZNEA pentru
participarea la numărul maxim de şedinţe este de până la 10% din indemnizaţia lunară a
primarului, exclusiv majorările prevăzute la art.16 alin.2 din Legea-cadru nr.153/2017.

(2) Calculul indemnizației se realizează de funcționarul public cu atribuții de contabil,
în baza potajului privind prezența consilierilor locali la ședințe întocmit de secretarul
comunei.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința domnul
Oros Cristian, primar al Comunei Treznea, doamnnul Blândaș-igreț Ioan,secretar al comunei
şi doamna Bogdan Monica consillier superior- contabil în cadrul Primăriei Comunei Treznea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului- Judeţul Sălaj ;
- Primarului Comunei Treznea;
- Responsabil REVISAL;
- Locuitorilor comunei prin afișare ;
- Dosar hotărâri
- Dosar de ședință

PREŞEDINTE DE SEDINTĂ CONTRASEMNEAZA
CRISTE NICOLAE SECRETARUL COMUNEI

BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN
Consilieri prezenţi : 9
Consilieri absenti :-
Voturi pentru …….9
Voturi împotrivă –


