ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMI.JNA BUCIUMI
CONSILIIL LOCAL

HoTAnAREA
Nr.19 din 30 mai 2019
privind aprobarea modificirii Hotirflrii Consiliului Local Buciumi nr.4 din 17.01.2019
referitoare la stabilirea cuantumului brut al salariilor debazil pentru func{iile publice;i
funcfiite contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciumi
Consiliul Local al Comunei Buciumi, Judelul Bacdu, intrunit in qedinla ordinar[ din
data de 30 mai 2Al9:
\ Avand in vedere Expunerea de motive prezentatd de primarul comunei, inregistratb la
nr.2193 din22.Q5.2019, referatul de necesitatenr.ZlT5 din22.05,2019 prezenlal de secretarul
comunei prin care se propune modificarea coeficientului de salarizare pentru un functionar
public de executie ca urmare a extinderii atributiilor si cresterii gradului de complexitate si
responsabilitate s-i Dispozitia primarului nr.83122.05.2019 privind desemnarea persoanei
responsabila cu implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 la nivelul UAT
Buciumi, Judetul Bacau;
Yazand Hotararea Consiliului Local Buciumi nr.4 din 17.012019 referitoare la
stabilirea cuantumului brut al salariilor debazapentru functiile publice si functiile contractuale
din aparatul de specialrtale al primarului Comunei Buciumi;
Analizdnd conlinutul Raportului de avizare nt,2290 din 30,05.2019 al Comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Buciumi ,
In conformitate cu prevederile art.11(i) si art,38(3), lit."e" din Legea nr.15312017
privind salarizar ea personalului platit din fonduri publice;
In temeiul prevederilor art.45 si art.115(1), lit,"b" din Legea nr,2l512001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ,

HorAnA$rE:
Art. I - ( 1)Se modifica Hotararea Consiliului Local Buciumi nr .4 din L7 .01 .2019 privind
stabilirea cuantumului brut al salariilor debazapentru functiile publice si functiile contractuale
din aparatul de specialrtate al primarului Comunei Buciumi, dupa cum ufmeaza'.
-Nr.crt,6 din Tabelul cu salariile debazabrute pentru functiile publice se va modifica in
sensul modificarii coloanei 3-"Coeficient" din "1,80" tr"2,Q0" si coloanei 4- "salariul debaza
*4399|ei" in "4888 lei".
brut" din
(2) Modificareava intra in vigoare la datade 1 iunie 2019.
Art.z- Hotararea va fi comunicata primarului comunei, biroului buget, contabilitate,
venituri, achizitii publice, titularei si Institutiei Prefectului-Judetul Bacau si va fi adusa la
cunostinta publica prin afrsare la sediul si pe site-ul institutiei de secretarul comunei.
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