ROMANIA

JUDETUL ARGE$
CONSILIUL LOCAL BOGATI
HOTARARE
privind stabilirea salariilor de bazd pentru func{ionarii publici si personalul contractual
din cadrut familiei ocupationale "Administratie" din aparatul propriu al primarului,
institu(iilor qi serviciilor publice firl personalitate juridicl ale consiliului local, pentru
anul 2019
Consiliul Local al comunei Bogafi, intrunit in qedin!6 extraordinarS;
Avdnd in vedere:
- Expunerea de motive, a Primarului comunei Bogali ;
- Referatul cu Anexele sale nr.I qi II intocmit de compartimentul de specialitate pentru
Proiectul de Hotdrdre, iniliat de primar, referitor la stabilirea salariilor de bazd pentrt
funcjionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie"
din aparatul propriu al primarului, {nstitufiilor qi serviciilor publice frrd personalitate juridicd
ale consiliul'ui local, pentru anul2019

;

- Prevederile art. 36 alin. 3 lit. b coroborat cu art. 13 din Legea nr. 21512001

privind

administrafia publica local6, cu modificdrile qi completlrile ulterioare;
- Prevederile art.8, art. 11 alin. I - 4, art.33 alin. 1 din Legea nr. 15312017 privind
salaizareapersonalului pldtit din fonduri publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- HG nr. 93112018 privind salariul debazd minim brut pe tard garantat in platd;
- HCL Bogali nr. 1/30.01.2018 Ei HCL nr.2ll27 .06.2018 privind stabilirea coeficien{ilor de
ierarhizare qi salariile de bazd pentru funclionarii publici qi personalul contractual din cadrui
aparatului de specialitate al Primarului comunei Boga{i, a institu{iilor ;i serviciilor publice, 17rd
personalitate juridicd, aflate in subordinea Consiliului local al comunei Boga{i in anul2018;
Constatdnd cd sunt intrunite condiliile legii pentru adoptarea hotdrdrii;

coroborat cu disp. art. art.l15 alin.(l) lit.b) din Legea
administraliei publice locale nr.2l5l200l, republicat[, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

in temeiul disp.art.45 alin.(l)

HOTAnA$rE:
Art.l.

.01.2019 se aprobd coeficien{ii de ierarhizare qi salariile de bazd
pentru funclionarii publici qi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Bogafi, a instituJiilor ;i serviciilor publice, frrI personalitate juridicS, aflate
in subordinea Consiliului local al comunei BogaJi, conform anexelor nr. 1 qi 2 la prezenta

incepdnd cu

01

hotdrAre.

Art,2La data adoptSrii prezettei hot[rdri, orice alte prevederi contrare inceteazd.
Art.3. Compartimentele de resofi din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor
lua toate masurile neces.are in yederea aducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Art.4. (1) Prezenta hotdrAre se comunicd, prin grija secretarului:
Instituliei Prefectului-Jude{ul Argeq, pentru exercitarea controlului de legalitate;

-

Primarului comunei Bogali, pentru qtiin{6 qi monitorizare;
Compatimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate a\primarului;
- Oricdrei persoane interesate.
(2) Prezerrta hot6rAre va fi adusd la cunoqtin{d publicd prin orice mijloc de
publicitate

Contrasemneazd,
Secretar,
.
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