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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

coMLrNA ZANE$TI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
Nr. 8 din 31.01.2019

privind stabilirea salariilor debazd, pentru funcfiile publice qi contractuale din

caCrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Zdne;ti, judeful Neamf,

incepAnd cu anul 2019

iul local al comunei Zineqti, judeful Neam{;

v6nd in vedere prevederile din:
nr. 1. 53 120 17 privind salarizatea personalului pldtit din fonduri publice, cu modificdrile 9i

let6rile ulterioare;
,HG nr. g37lz11},pentru stabilirea salariului debazdminim brut pe fard garantatin plat6.

*O.U.G. nr. 7912017 pentru modificarea gi completarea Legii nr.227 /2015 privind Codul fiscal;

6idnd nota de fundamenure nr. 322 din 15.01.2019, prin care Primarul comunei Zdneqti - dl

Filip propune stabilirea salariilor pentru func{iile publice gi contractuale din cadrul aparatului de

alititeal Primarului comunei Zdneqti,incep6nd cu anul 2019;
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min6nd referatul de specialitate nr. 291 din 15.01.2019, prin care se sustipe stabilirea salariilor

funcliile publice gi cbntractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei

incepAnd cu anul 2019;
dnd act de avizul comisiei de specialitate;

conformitate cu prevederile art. t t ulin 1 din legea m.15312017 privind salarizarca personalului

din fonduri publice, art.36 alin 9, art.45 alin I gi ale art. 115 alin. I lit. b din Legea nr.

)01 privind uA-ini.t ulia publica local6, republicatd, cu modificErile gi completdrile ulterioare;

f.l Se stabilesc salariile debaz|pentru funcliile publice gi contractuale din cadrul aparatului de

itate alPrimarului comunei Zdneqti, ce vor fi in plati incepdnd cu luna in curs, conform anexei

HOTARASTE:

parte integranti din prezenta hotdrdre.

Cu duceiea la indeplinire a prezentei hot5rdri, in condiliile legii, se insdrcineaz6 Primarul

i Zdneqti,prin Compartimentul buget-contabilitate, din aparatul de specialitate.

Hot6r6rea se poate contesta in tirmenul gi potrivit Legii contenciosului administrativ, Legea

)4, cu modificarile gi completdrile ulterioare.
prezenta hotarare va fi, adusa la cunostiinta celor interesati si publicata pe pagina

C ontras em neazd p entru Ie galitate

Secretar,
Cezar Georgel CIUBOTARU
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