ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA NĂENI
CONSILIUL LOCAL
HOTARÂRE
privind modificarea salariilor de baza pentru functionarii publici si
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului si
pentru stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali
Consiliul local al comunei Năeni;
Având in vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei Naeni, inregistrata
la nr. 1663/27.12.2017;
- raportul compartimentelor de specialitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, inregistrat la nr.
1664/27.12.2017;
- raportul comun de avizare al comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Naeni, inregistrat la nr. 1665 /27.12.2017;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.a), alin. (5) lit. a) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică;
În temeiul art. 45, alin. (1) si art. 115 lit. (b) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE,
Art. 1 Incepand cu data de 01.01.2018 se modifica salariile de
baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Naeni conform
anexelor 1 si 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Incepand cu data de 01.01.2018 indemnizatia lunara de
care beneficiaza consilierii locali pentru participarea la numarul maxim
de sedinte va fi in cuantum de 10% din indemnizatia lunara a
primarului.
Art. 3 Primarul comunei impreuna cu compartimentul
contabilitate va duce la indeplinire prezenta hotarare.
Art. 4 Secretarul comunei va asigura comunicarea prevederilor
prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
GUTA DUMITRU CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
JR. MIHĂILĂ DANIEL

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ____ voturi pentru, ___ impotriva si ____ abtineri.
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