.IL]DE]'UL ARGES
C]OMLJNA CUCA
(.ONSILIUL LOCAL

H O T A R I R EAnr.l8
pritinrl stobilireo soloriilor de bazi pentru funclionarii publici si personolul contractuol tlin cudrul .fomiliei ocultutioulc
"Administrotie"dinupurutul propriuul primorului, inslitutiilor$serviciilorpublice.ftirtipersonulitute.jurilit,tiulet,onsiliului
Iocrtl, incepAnd cu tlatu de I iulie 2017
CONSILIUL LOCAT- AL CIOMLJNI,I CltjCA

Vazind:
- raportul intocmit de compartimentul de specialitate a[ primarului prin care se propune incadrarea in
bugetul local al comunei Cuca pe anul 2017 a cheltuielilor de personal.
-expunerea de motive a primarului comunei Cuca prin care se propune spre aprobare stabilirea
salariilor debazdpentru func{ionarii publicisipersonalulcontractualdin cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
. 'finAnd
seama de avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare econornicosociala,buget - finante,adrninistrarea domeniului public si privat al localitatii si comisiei pentru administratie
publica localajuridica.apararea ordinei si linisti publice a drepturilor cetatenilor
In conformitate cu prevederile :
- Art.36 alin.(3) lit.b) coroborat cu art.73 din Legea nr.21512001 a administra{iei publice locale;
- At"t.B. art.l1 alin.(l)-(4), art.33 alin.(1) din Legea nr.15312017 privind salarizareapersonalului plitit
din fonduri publice;
-Disp. art.l alin.2 din OUG 46/20L7 modificarea si completarea OUG nr.8/2009 privind acordarea

voucherelor de vacanta.

in temeiul disp.art. 45 alin.(l) coroborat cu disp. art. art.l l5 alin.(l) lit.b)
publice locale nr.2lr512001, republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

din Legca adnrinistla(ici

HorAnAgrE:

Art.l. Se aprobd incepand

cu 01.07.2017 coeficientii de salarizare

aparatLrl de specialitate a[ primarului pentru

si

salariiile personalului dirr

functii publice si functii contractuale, confbrm anexei nr.I

.

Art.2.Anexa nr.l face parre integranta la prezenta hotarire

Art.3 Se aproba,

incepand

cu

01

.07.2017, salariatilor

voucherelor de vacanta in cuantum de 1450 lei

din cadrul Primariei Cuca

acordarea

.

Art.4 Se mandateaza dl.primar DEACONU GEORCEL CRISTINE,t, ca incepand cu 0l .07.2t)11

sa

ernita dispozitii de reincadrare a personalului conform art.1.

Art.5

;i

Prezenta hot[rdre se afigazd pentru aducere la cunoqtin![ publicS, se va comutrica cl-lui prinrar.

sc va inainta Instituliei Prefectului,

judelul Argeq in vederea exercitbrii controlului de legalitate.
Data astazi 27.07 .2017

PRESEDINTE DE SEDINTA

'

k

Contrasemne aza pentru legalitate

SECRETAR
CATRINESCIJ IONEL

ANEXA NR.1 la
HCL nr. 1812017

SIT UATIA
Clu salariile si coeficientii de salarizare pentru aparatul de specialitate al primarului,lirni:tii
publice si contractuale.

Nr.

Slructurii

( ocIic

Funclia corrtractula
Sir

execul

1c

lrrrii

ir,lnt

tle
baza

lei

llirou financiar
contahi l-1axe

si iurpozile
locale

Referent
de

specialitate

Rel'erent de
sper:ialitate
I.15

Adnrinistrat

or public

Consilier al
prinrarului
t..16

PRESEDII{TE DE SEDINTA

JrJDE'fUr. ARGE$
COMTJNA CUCA
CONSII,IUL LO('AL

HOTARIREANR.lg
Privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii consiliului local Cuca.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CUCA

Yi.zlnd:
- raportul intocrnit de compartimentul de specialitate al primarului prin care se propune sprc
aprobare indemrrizatia de sedinta pentru membrii consiliului local Cuca.

- expLlnerea de motive a prinraruluiprin care se propune spre aprobare indernnizatia de scdinta
pentru membrii consiliului local Cluca.

Tinind seama de avizul cornisiei de specialitate a Corrsiliului Local Cuca,pentru buget f inanlc.
In conformitate cu prevederile art. 5l,pct.(5) din Legea nr.21512001 a administra{iei publice
locale ,republicata.
Avind in vedere prevederile aft.40 din Legea nr.15312017 privind salarizarea personalului plitit din
lorrduri publice;
irr terneiul art.45 alin.

1

din Legea rtr.215l200l a administra{iei publice locale,repr-rhlicata.

H O T A R A STE:
Art

.l

Se aproba indemnizatia de sedinta pentru membriiconsiliului localcare participa la sedintele
ordinare ale consiliului si ale comisiilor de specialitate in cuantum de o% din indemrrizatia lunara a
pri nr aru

I

u

i.

Art.2

Numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia de sedinta.este cle o sedinta
- 2 sedinte de comisiide specialitate pe luna.
A11. 3 Prezenta hotdr6re va fi afiqat[ pentru aducere la cunoqtin!6 publicd qi va fi inaintatd la Institutia
Prefectului .ludelului Argeq .
ordinara de consiliLr si I

Datd, astdzi 27 .07 .20 I 7

PRE,SEDINTE DE SEDINTA
Contrasemn eaza pentru legalitate

SECRETAR
CATRINESCIJ IONEI,

