CONSILruL LOCAL AL

sTEr
oTARAREA

Din 30 august 2018

Hvtnd aprobarea
personalul contractual din
qi aparatul petrnanent de

salariilor de bazA pentnr fuaclionarii publlci qi
ul aparatului de specialitate d Primirlei oraqului $tei
d Consiliului Local d oraqulul $tel, incepind cu data

de O1.O9.2O18.
La initiativa prirnarulu oragului $tei, ing. Balaj Gheorghe liulian;
qi e>rpunereaL de motive inregistrate la nr.
3598/2OL8,
AvAnd in vedere
inspector Compartimentul Resurse Umane, Organizare
intocmite de d-na Schmadl I

i oraqului $tei, prin care propune aprobarea stabilirii
cadrul
pentru
rii publici gi personalul contrachral din cadrul aparatului
salariilor de b azA
ri $tei gi aparatul permanent de lucru al Consiliului local
de specialitate al Primdriei
de 01.09.2018,
al oraqului $tei, incepAnd cu
Vdzand Avizul Agenfiei Nationale a Funcfionarilor Publir:i nr.42576 conexat cu
noas'trE ca urrnare a reoganizlnL intervenind
nr.4O276 /2018, obtinut la
rle Functii, respectiv transformari de posturi
si
Statului
modifrc5ri la nivelul
, la nivelul Oraqului $tei
e Legr Cadru nr. I53/2O17 privind, salarizarea personalului
Tinard cont de
pldtit din fonduri publice, art. , alin. (1), art. 6, att.8, art. 10, art. Ll, alin. (1) - (4), art.
L2, art.19, alin. (1),
in temeiul art.36 alin lirt. ,*, alin. 3, 7tt,b', a art.4ll $i art. 115 din Legea
public5. locald., cu modificSrile qi complet5rile ulterioare;
nr.21512001 privind

gi Salarizare

in

llul

Local

al ara4ului

HOTARASTE:
Art.1-Se

aprobd.

contractual din cadrul
peffnanent de lucru al
conform anexei care fac parte
Art.2 - Salariile de
cadrul aparatului de specialita
Consiliului Local al orasului
modilicate in funcfie de evolu
alte surse bugetare pe parcu
Art. 3 - Cu ducerea la
primarul oraqului $tei qi
cadrul Primbriei oraqului $tei.
Art" 4 -fuez,enta
- Instittrtia Prefectului
- Primarul oraqului
- Compartirnentul
- Serviciul Financiar- Dl. Oraq Ionu1,
- Un exemplar la
PRE$EDINTE D
BOROIANU ION

HOTARAREA A FOST

Stei,

salariilor de bazd, pentru funclio:narii publici gi personalul
oraqului $tei gi aparatul
irecepdncl
cu data de 01.09.2018,
Local
al
orerqului
i
$tei,
din trrrezenta hotdrdre.
pentru funclionarii publici gi pe,rsonalul contrachral din
al Primdriei o:raqului $tei gi aparatul perrnanent de lucru al
, stabilite conf,crm art. 1 din prezenta hot5.rdre, vor putea fi
bugetului oragului $tei, precum qi a sumelor prirnite din
I arruiui 2OI8.
a p:revedeilor prez,entel hotir6ri se i:rcredinteazS.
I Rlesurse Umane, Organizare gi Salarizare din

lui de specialitate al Primiriei

Se COmUruCa,Cu:

rse Umane, Organiz.are qi Salarizare;
tabd4irr cadrul Primariei oragultri $tei;
Consiliului Local $te:i;
CONTRASEMNEAZA
SECRI]T
JTs.DALE VO

ATA CU UNANIMITATE DE VOTTJRI

