România
Judeţul Bistriţa-Năsăud
Consiliul local al comunei Şanţ

HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şanţ, -familia ocupaţională
„Administraţie" începând cu 01.01.2019;
Consiliul Local al comunei Şanţ, judeţul Bistriţa - Năsăud întrunit în şedinţă extraordi
nară în data de 28.02.2019, în prezenţa a 13 consilieri din totalul de 13 consilieri în
funcţie convocaţi.

Având în vedere :
-expunerea de motive înregistrată sub nr. 997 din 25-02-2019 prin care primarul
comunei Şanţ propune stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şanţ, începând cu 01.01.2019 ;
-referatul domnului Grapini Emil secretarul comunei Şanţ cu nr. 998 din 25.02.2019
privind propunerea de stabilire a salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şanţ, începând cu 01-01-2019;
-proces- verbal nr. 391/29-01-2019 încheiat cu reprezentanţii salariaţilor din cadrul
Primăriei comunei Şanţ (lider sindicat),
-prevederile art.l,art.2 alin.(l) lit.b),art.6,art.7,art.l l,art.38 alin.(3)lit.e) din Legea -

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ,republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative,republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 14,art. 16,art. 17,art.20-23 ,art.4O din Legea nr.273/2006 privind finan

ţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 164 alin.(l) din Legea nr.53/2003-Codul Muncii,republicată cu modi
ficările şi completările ulterioare;
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea
Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată,
-prevederile H.C.L. nr. 10/13.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Şanţ pe anul 2018 rectificat prin HCL nr. 14/2018, HCL nr.
22/2018, HCL nr. 31/2018, HCL nr. 38/2018, HCL nr. 41/2018, HCL nr. 64/2018, HCL
nr. 51/2018, HCL nr. 61/2018;
-prevederile H.C.L. nr. 47/20.09.2018 privind aprobarea modificării structurii orga
nizatorice şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Şanţ,
-Prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Şanţ nr. 5 din 5 februarie 2018,
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din ca
drul aparatului de specialitate al Primarului comunei Şanţ, care se aplică începând cu data
de 01-01-2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017;
-avizul Comisiei de specialitate nr.l -Activităţi economico-financiare, înscris sub nr.

19 din 27-02-2019,

-avizul Comisiei de specialitate nr. 2 - Agricultură, Amenajarea teritoriului şi urba
nism, protecţie mediu şi turism înscris sub nr. 5 din 27-02-2019,
-avizul Comisiei de specialitate nr. 3 - Activităţi Socio-Culturale şi Culte, învăţământ,
Sănătate şi familie, Muncă şi protecţie socială, Protecţie copii, Tineret şi sport Juridică şi de
disciplină, înscris sub nr. 19 din 27-02-2019,
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2 ) litera „a" , alin.(3) litera „b" , art.43 , alin.(l),
art. 45 alin. (1) şi alin.(6), art.47 şi art. 115, alin.(l) litera " b", alin. (3, 5 , 6, 7) din Legea
nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.l.(l)începând cu data de 01.01.2019 se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile
publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie " din aparatul de
specialitate al primarului comunei Şanţ, conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

(2) Drepturile salariale lunare ale personalului din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Şanţ, se stabilesc prin dispoziţia primarului ,în baza art.l alin.(l) din
prezenta,cu încadrarea în sumele aprobate la capitolul cheltuieli de personal în bugetul
propriu al instituţiei cu respectarea art. 11 alin.(4) si art.25 din Legea cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
(3) în cazul modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată,
salariile de bază se vor stabili prin acte administrative individuale emise de către
ordonatorul de credite.

Art.2.(l)Salariile de bază stabilite potrivit anexei la prezenta hotărâre pot fi majorate,
acordându-se sporuri,compensaţii,adaosuri,prime şi indemnizaţii ,inclusiv cele pentru
hrană şi vacanţă ,în condiţiile şi limitele Legii -cadru nr. 153/2017 şi/sau a altor actor
normative special ,a căror sumă cumulată pe total buget pentru fiecare ordonator de

credite să nu depăşească 30% din suma salariilor de bază a indemnizaţiilor de încadrare
şi a indemnizaţiilor lunare ,după caz.
(2) Salariile de bază din anexa de la prezenta hotărâre sunt stabilite pentru
gradaţia 0 şi pentru cele 5 gradaţii corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă potrivit
dispoziţiilor art. 10 alin.(2)-(4) din Legea cadru nr. 153/2017 privnd salarizarea personalului
plătit din fonduri publice.
Art.3(l)Contestatiile cu privire la stabilirea salariilor de baza se depun in termen de 20
de zile calandaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor
salariale la sediul primăriei comunei Şanţ.
(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei funcţionarul nemulţumit se
poate adresa instanţei de contencios administrativ in termen de 30 zile calendaristice de la
data comunicării soluţionării contestaţiei.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei Şanţ, judeţul Bistriţa-Năsăud,-domnul Szabo Ioan, biroul financiarcontabil şi compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Lechinţa.
Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi,, pentru", 0 voturi,, împotrivă", 0

voturi,, abţineri." din totalul de 13 consilieri prezenţi la şedinţă şi se comunică de către
secretarul comunei Şanţ cu:

- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa -Năsăud;

-Primarul comunei Şanţ - domnul ing. Szabo Ioan,

-Biroul financiar - contabil din cadrul Primăriei Şanţ,
-Compartimentul resurse de umane din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Şanţ
-Publicare pe site-ul Primăriei comunei Şanţ.

PREŞEDINTE DE ŞEDIN
Pătrăşcan Macedon

Nr. 22.

Din 28-02-2019.
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