ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GAUJANI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul Primăriei Comunei Gaujani si a indemnizatiei de sedinta a
consilierilor locali care se vor acorda in anul 2019
Consiliul Local al Comunei Gaujani, judetul Giurgiu ales în condiţiile stabilite de
Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru
modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea
si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară
din data de 29.01.2019, având în vedere următoarele:
- expunerea de motive a Primarului comunei Gaujani, înregistrată sub nr.
370/21.01.2019;
- referatul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 369/21.01.2019;
-procesul verbal de consultare înregistrat la Primăria Comunei Gaujani sub nr.
325/21.01.2019 încheiat între conducerea instituției și reprezentantul Consiliului Local
Gaujani, pe de o parte și salariații Primăriei Comunei Gaujani pe de altă parte prin care s-a
realizat consultarea prevăzută la art.11 alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.11 alin.1, art.11 alin.3-5, art.12-13,
art.15-16, art.19, art.21, art.25-27, art.30-38 și art.40, precum și anexele VIII-IX din Legeacadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- prevederile H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată, pentru anul 2019;
-prevederile OUG nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal;
- raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Gaujani;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a, art.36 alin.3 lit.b, art.45 alin.1 și alin.6, art.47,
art.115 alin.1 lit.b și art.115 alin.3-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică
Locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Începând cu luna ianuarie 2019, se aproba salariile de baza pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Gaujani, in
conformitate cu prevederile legale , potrivit Anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Salariile de bază pentru funcțiile prevăzute la art.11 alin.2 din Legea-cadru
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dar care nu se
regăsesc în prezent în organigrama și statul de funcții al Primăriei Comunei Gaujani, se vor
stabili - prin hotărâre a Consiliului Local Gaujani- după ce vor fi înființate, dacă va fi cazul.
Art.3. Potrivit art.3 alin.4 din Legea-cadru nr.153/2017, ordonatorul principal de
credite va stabili, prin dispoziție, salariile de bază lunare pentru funcțiile din organigrama
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Primăriei Comunei Gaujani, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această
destinație în bugetul propriu.
Art.4. Se aproba , incepand cu luna ianuarie 2019 indemnizatia maxima lunara de
care beneficiaza consilierii locali pentru participarea la numarul maxim de sedinte , in
cuantum de 832 lei brut, reprezentand 10% din indemnizatia primarului.
Art.5. Prevederile HCL Gaujani, nr 3 din 30.01.2018 prin care s-au stabilit salariile
de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei
Gaujani si a indemnizatiei de sedinta a consilierilor locali pentru anul 2018 isi inceteaza
aplicabilitatea
Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința domnul Marcu
Dumitru , primar al Comunei Gaujani, si compartimentul contabilitate
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu - Serviciul controlul legalității,
aplicării actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Gaujani
- salariaților din cadrul Primăriei Comunei Gaujani
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și
pe pagina de internet www.primariagaujani.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Radu Ionel Eduard
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HCL a fost adoptata cu votul a 10 consilieri “pentru” , a .......consilieri “contra” si a
.........consilieri “abtineri”
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