coNsILruL LOCAL AL ORASULUT

sTEr

HotAnAnpANr.42
Din 22 aprille 2OL9

Privind aprobarea majoririi cu LOo/o a salariilor de bazd, pen'tnr
funcfionarii publici ;i personalul contrerctual din cadrul aparatului de
specialitate al Prlmiriei oragului $tet qi aparatul permanent de lucru al
Consiliurlui Local al oraqului gtei, incepindl cu data de O1.O5.2OL9.

La inifiativa primarului oraqului gte:i, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Avand in vedere referatul qi expurLerea de motive inregistrate la nr.
1895/2(119, intocmite de d-na Schmadl Ioana Neli, inspector Compartimentul
Resurse Umane gi Salarizare din cadrul lPrimdriei oraqului $tei, prin care
propune aprobarea salariilor de baz6, pentru funcfionarii publici gi personeLlul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primd.riei ora;ului $tei gi
aparatul perm€rnent de lucru al Consiliului Local al oraqului $tei, incepdnd cu
data de (C1.05.2019.
Jitr6nd cont de prevederile Legii Cadrr nr. L5312017 privind salarizarea
personallului pldtit din fonduri publice, art.2, alin. (1), art. 6, atI.8, art. 10,
art. 11, alin. (1) - (4), art. 12, art. 19, ali:n. (1), a HG nr.937 12018, pentru
stabilirera salariului de bazd, minim brut pe \evd, garantat in platd.
in' temeiul art.36 alin.2 Iit. ,a", alin. 3, lit ,b", a art.45 qi art. 115 din
l,egea nr.2lSl2OOI privind administrafia publicd. locali, cu modificdrile gi
completiirile ulterioare;
Consiltul Loca,l al o'r.apului $ter,

HOrAnAsrp:
_1[rt. 1 - Se aprobd. majorarea cu lOo/o a salariilor de bazd, pentru
functionarii publici gi personalul contra,ctual din cadrul aparatului de
specialitate al Primdriei oraqului $tei gi aparatul permanent de lucru a-l
Consiliului Local al oraqului $tei, incepAnd cu data de 01.05.2019, confo,rm

anexelo:r care fac parte integrantd. din prezenta hotdrdre.
A::rt. 2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdr6ri se
incredinfeazd. primarul oragului $tei qi Cornpartimentul Resurse Umane si
Salarizarre din cadrul Primdriei oraqului $tei.
Art. 3 - Prezenta hotdrdre se comunicii cu:
- Institufia Prefectului judefului Bihor;
- Primarul oraqului $tei;
- Compartimentul Resurse Umanre ;i Salarizare din cadrul Primariei
oragului $tei;
- Serviciul Economic din cadrul Primariei oragului $tei;
- Dl. Oraq Ionuf, consilieru
Consiliului Local $tei;
- Un exemplar la do
,I

PRE$EDNNTE DE $EDINTA
.IUDE A]LEXANDRU JAN

din totalul de 15 consilierif.
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