ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PODOLENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 4 din 30 ianuarie 2018
privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale

Având în vedere prevederile:
- art. 6, 8, 11 şi art. 38 alin.(3) lit.„e” din LEGEA-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- O.U.G Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal;
- O.U.G. Nr. 82/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative;
- H.G. Nr. 846/2017 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe
ţară garantat în plată;
- O.U.G. Nr. 90/2017 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
- art. 36 alin.(9) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Examinând referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni;
Luând act de raportul întocmit de compartimentul de resort şi rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă prezenta
hotărâre.
Art.1. Începând cu 01.01.2018, salariile de bază pentru funcţiile publice şi
contractuale din cadrul Primăriei comunei Podoleni, aparatului permanent al Consiliului
local al comunei Podoleni, instituţiilor subordonate şi serviciilor publice, se stabilesc
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Stabilirea salariului de bază la promovarea personalului în gradul sau treapta
profesională imediat superioară se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota
procentuală de 5%.

Art.3. Nivelul veniturilor salariale ca urmare a promovării personalului în grade şi
trepte profesionale, avansarea în gradaţii şi aplicarea de sporuri sau majorări, se stabileşte,
fără a depăşi nivelul salariului de bază pentru funcţia de secretar.
Art.4. Primarul comunei asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
Art.5. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor,
instituţiilor şi persoanelor interesate.
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