str. Ştefan Pârşcoveanu, nr.223, jud. Olt, tel/fax.0249.455.308,
e-mail: clpirscoveni@yahoo.com
HOTĂRÂRE
cu privire la:
- stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Pîrșcoveni , începând cu data de 1 iulie 2018
Având în vedere:
-Expunerea de motive nr. 620/22.06.2018 la proiectul de hotărâre nr.621/22.06.2018 ;
- Raportul de specialitate nr.622/22.06.2018 al consilierului asistent cu atribuții de contabilitate din
cadrul compartimentului contabilitate , impozite și taxe locale al aparatului de specialitate al primarului
comunei Pîrșcoveni ;
- Procesul-verbal nr.3491/21.06.2018 referitor la consultarea salariaților cu privire la grila de
salarizare începând cu 01.07.2018 ;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.3/23.06.2016 cu privire la constituirea Consiliului Local
Pîrșcoveni rezultat ca urmare a alegerilor locale din data de 5 iunie 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 6/12.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului local al
comunei Pîrșcoveni , pe anul 2018 ;
- prevederile art.36 alin.(2) lit.a) alin.(3) lit.a) și b) și art.63 alin.(1) lit.e) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.35 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului nr.864/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe țară garantat în plată;
- prevederile art.1 alin.(1) și art.31 din Legea nr.188/1999 republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.1 alin.(1), art.16 alin.(1) și art.17 alin.(3) lit.d) din Legea nr.53/2003–Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (3), art.3 alin.(1) și (4), art.5-6, art.7 lit.d), art.8-11, art.13, art.14
alin.(1)-(2), art.15-16, art.18-19, art.20-24, art.25 alin.(1)-(2), art.26-27, art.28 alin.(1)-(2), art.29-35, art.36
alin.(1)-(3), art.37, art.38 alin.(1)-(2), art.39 și art.41-43 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice
fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor prevăzute în
anexa nr.VIII cap.I lit.A pct.III, respectiv cap.II lit.A pct.IV la legea-cadru și Funcţiile de demnitate publică
alese din cadrul organelor autorităţii publice locale prevăzute în Anexa IX lit.C pct.15 și 27 la legea-cadru;
- prevederile art.138, lit. a), art.156 și art.2201 și 2203 din OUG nr.79/2017 pentru modificarea și
completarea Legii nr.227/2015 ;
- prevederile art.120 din Constituția României, republicată ;
În temeiul art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎRȘCOVENI, JUDEȚUL OLT,
adoptă prezenta ,
HOTĂRÂRE:
Art. 1. (1) Începând cu data de 1 iulie 2018, se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice
și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Pîrșcoveni , conform anexei
care face parte integrantă din hotărâre.
(2) În salariul de bază pentru funcţiile de conducere atât la gradul I, cât şi la gradul II, este inclusă
gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim.
(3) Salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt stabilite pentru gradaţia 0. Salariile de bază
pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor
art.10 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Art. 3. Stabilirea salariilor lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Comunei Pîrșcoveni , se realizează de către Primarul comunei
Pîrșcoveni prin dispoziții individuale, cu respectarea prevederilor art.25 din Legea-cadru nr.153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară îşi încetează
aplicabilitatea.
Art. 5. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.07.2018 și se comunică primarului
comunei Pîrșcoveni , compartimentului contabilitate , impozite și taxe locale și compartimentului Resurse
Umane și Stare Civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Pîrșcoveni , în vederea
aducerii la îndeplinire, şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
PREDA EMILIAN DĂNUȚ

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL COMUNEI,
Claudia GHEORGHE
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