
Ro M A n r A
JUDETUL DOLJ

COM UNA VALEASTANCIULUI
CONSILIUL LOCAL

norAnAnr
Privind aprobarea salariilor de bazi 9i coeficienlii funclionar public 9i personal

contractual din aparatul de specialitate al Primarului 9i al Consiliului Local Valea
Stanciului , judelul Dolj

Consiliul Local Valea Stanciului , judelul Dolj;
Av5 nd in vedere:
-Referatul nr.8804129.I1.2018 intocmit de c5tre responsabilul cu resursele umane din cadrul
Primiriei Valea Stanciului , judelul Dolj ;
-Prevederile art.11 alin.(1) 9i alin.(2), art.12 alin.(1), art.19 alin.(1), art. 38 alin.(1), alin.(2) lit.
p) Si alin,(3) lit.e) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plStitdin fonduri publice;
In temeiul art.36 alin.(3) lit,b), alin.(9), art.45 alin,(1) 9i art.115 alin.(1) tit, b) din Legea
nr'275/2001 privind Administratia Publicd Locali , republicatb , cu modificErile si complet5rile
ulterioare;

CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI adoptd prezenta HOTIRARE

Art.1.Se aprobS salariile de bazd si coeficientii funclionarului public si personalului contractual din
aparatul de specialitate al Primarului, nou incadrat , conform Anexei nr.1 care face parte
integrantd din prezenta hot5r6re.
Art.2.Salariile de baz5 vor fi actualizate gi calculate in functie de cuantumul salariului de bazS
minim brut pe lard garantat in plat5.
Att.3.Primarul comunei Valea Stanciului , judetul Dolj 9i Compartimentul Contabilitate din cadrul
Primdriei Valea Stanciului , judetul Dolj , vor duce la indeplinire prevederile prezentei hot5r6ri.
Art.4.Prezenta hotdrdre va fi comunicatd Primarului comunei Valea Stanciului si Institutiei
Prefectului-Judetul Dolj.

PRESEDINTE DE SEDINTA
FIRESCU VASILE ^ ,

CONTRASEMNEAZA

ANTIN SORIN

NR, 42
Adoptatd in sedinti extraordinard cu un numdr de 10 voturi pentru si 2 ablineri

din totalul de 12 membrii prezenli.
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Anexa nr,1 a act nr.4kl06,12.201s

NOTA: Valorile pentru salariul de baza sunt stabilite pentru gradatia maxima de
vechime (9r.5), iar pentru restul gradatiilor, coeficientii si salariile de baza se stabilesc
prin impatiri succesive, conform art.10, alin.4 din Legea nr.t5312017.

PRESEDINTE DE SEDINTA
FIRESCU VASILE '""'"rff'".'.
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Nr,
crt

Functia
publica

Grad
profesional

Nivelul
studiilor

Gradatia Coeficient Salariu de baza
propus -lei-
Gradatia 0

Nr.posturi

1 Con s ilie r Debuta nt S 0 7,69 3.271 1

Nr.
crt

Functia
contractua la

Treapta
profesional

a

Nivelul
studiilor

Gradatia Salariu de baza
propus
-lei-

Nr.posturi

1 Referent Debuta nt f4 0 1,3 6 2.584 1
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