
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI 

GURA VITIOAREI 
 

                               
                                              
  
                                         HOTĂRÂRE  

          privind stabilirea salariilor de bază pentru secretarul unităţii 
administrativ-teritoriale si pentru personalul contractual din aparatul de  

                               specialitate al primarului 

 

  

          Având în vedere prevederile art. 1- art.3 ,art.10,  art.11 –art.13, art.19, 
art.25,art.38 alin.1,alin.2 lit.a, b şi c şi alin.3 din legea- cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice ,        
         Luând act de avizul consultativ emis de Sindicatul Liber şi Independent ,,Noi 
pentru Noi’’ în data de 27.09.2018, de  avizul de legalitate al secretarului unităţii 
administrativ-teritoriale, precum şi de avizul comisiei pentru activităţi economico 
financiare , amenajarea teritoriului şi urbanism ,  
         În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.1, art.45 alin.1, art.48 alin.2 şi art.115 
alin.1 lit.b, alin.3 şi alin.5-alin.7 din legea nr.215/2001, legea administraţiei publice 
locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare,     
         Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova , 
 
                            
                                      HOTĂRĂŞTE : 

 

ART.1- Începând cu luna septembrie 2018 se stabilesc salariile de bază şi 
coeficienţii de salarizare pentru secretarul unităţii administrativ- teritoriale si 
pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Gura Vitioarei, în conformitate cu anexa nr.1 şi anexa nr.2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre . 
ART.2- La data majorării cuantumului salariului minim brut  pe ţară garantat în 
plată salariile de bază se stabilesc prin înmulţirea acestuia cu coeficienţii stabiliţi în 
anexa nr.1 şi anexa nr.2 , prin dispoziţie emisă de primarul localităţii. 



 
ART.3- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  
inspectorul resurse umane din aparatul de specialitate al primarului. 
ART.4- Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Instituţiei 
Prefectului – judeţul Prahova , viceprimarului cu atribuţii de primar al comunei şi 
compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al primarului, prin grija 
secretarului unităţii administrativ- teritoriale Gura Vitioarei.     
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