ROⅣ IANIA

JUDETUL CLUJ
COplUNA CUZDRIOARA
CONSILIUL LOCAL
H O T A RA REAnr.48
Din 21.12.2017
PriVind aprobarea sal[■ 五lor pcntru ftlnctionarii publici si pcrsonalul col■ tractual din cadrul aparatului

dc spccialitatc al prilnarului comunci Cuzdrioara pcntru anu1 2018
Consiliul Local al comunci Cuzdrioara,」 udetul Cl可 ,11ltrunit in scdi鱒 沈cxttaOrdinara din data
dc 21.12.2017;

Avand in vedcre:
―expunerca de rnotivc a primarului comunei Cuzdrioara;
中H.G.nr.846 din 29.11.2017 pentru stabilirea salariului de baztt rniniin brut pe tartt garantat;
lor dc
―Hotttrttca Consiliului Local(3uzdrioara llr.20 din 27.07.201 7 privind stabilirca salar五
bazユ pcntru functiOnar五 publici si pcrsonalul col■ tractual din cadrul aparatului dc spccialitate al

prilnarului comunci Cuzdrioara;

Analizand referatul Compatilnentului flnanciar

一contabil, prin carc sc propune aprobarca

salariilor pcntru funclionarii publici si pcrsonalul contractual din cadrul aparatului de specialitatc al

prilnarului comunei Cuzdrioara pentru anu1 201 8;
in baza dispozilii10r art.11§ i38 din Lcgca¨ Cadru Ш .153 din 28.06.2017 pcl■ tru salarizarca
pcrsonalului pltttit din fonduri publiCc;

In telmciul prcvederilor art.36,alin.(1), art.45,alin.(1)si art.115 alin.(1),lit.b)din Legca
215/2001 privind adrllinistratia publica locala,rcpublicata cu rnodiflcarilc si cOmpletttrile ultcrioare;

HOTARASTE:
Art。

1.一 Se aprobtt salariile pcrsonalului Primttici comunei Cuzdrioara,functionari publici§

i

personal contractual din Oadrul aparatului dc spccialitatc al primarului corllunci Cuzdrioara pentru anul

2018,determinate prin inmullirea COeFlcientilor prevttzuli pCntru fiecare ftlnCliC in Anexa nr.l si

Anexa r.2 din HCL Flr.20/27.07.2017 cu salariul minim brllt pc tar注 ,garal■ tat

in plat江 ,ln vigoarc in

1

2018.
Art.2.―

termediul
PreZCl■ ta hotttrtte se comunic沈 ,prin il■

secretarului comunci,ln tcrmcnul

prcvル tlt de lcge, primarului comunci Cuzdriotta, Institutici Prefcctului Judctul Cl司

Compa■ irncntulbi

flnanciar― contabil§ i se aducc la cunostinia publictt prin fl§ are la sediul primttrici,

、
v.primaria― cuzdrioara.lo
prccunl§ i pe pagina dc internet、 v、 〜

PREsEDINTE DE sEDINTA
SERGIU― DANIEL
CIUBAN
Nr. consiiieri in funclie
Nr. consilieri prezen{i
Nr.voturi pentru
Nr.voturi impotrivd
AbIineri
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