ROMÂNIA
JUDEłUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI
HOTĂRÂRE
PRIVIND: stabilirea salariilor d e ba ză pentru fu ncționarii publici și pe rso nalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al prim arului Com unei Călinești, județul T eleorm an, începân d cu 01.0 7.201 7
Consiliul Local al Comunei C ălineşti, judeŃul Teleorman, întrunit în şedinŃă ordin ară din 28.07.2017,
AVÂND ÎN VEDERE:
- expunerea de m otive înregistr ată sub nr. 101/24.07.2017;
- raportul compartim entului de specialitate, cu nr. 102/24.07.2017;
- avizul Comisiei Paritare de la nivelul Primăriei Comunei C ălinești, județul Teleorman cu nr. 9/25.07.2017;
- prevederile art. 11 și art. 38, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
- pre vederile art. 3 6, alin. (1), alin. (2), lit. “a”, alin. (5 ), li t. “b” din L egea nr. 2 15 /2001, a adm inistra Ńiei p ublice
locale, re publicată, cu m odificarile si com pletaril e ulte rioa re ;
- a vi zul fa vorabil al C om isiei de sp ecialitate pen tru p rog am e de de zvoltare econom ică- socială, buget fi nan Ńe ,
adm inistrare a dom eniului pu blic şi pri va t al com unei, agricultu ră, go spodări re com unală, pro tec Ńia m ediului, servicii şi
com erŃ, cu n r.de inre gistra re 32 98 /27 .07.2017 ;
- a vi zul fa vorabil al Com isiei pentru în văŃăm ânt, săn ătate , cultură , pro tec Ńia socială , acti vită Ńi sporti ve şi de
agrem ent,cu nr.de in registrare 330 0/27.07 .20 17 ;
- a vi zul fa vorabil al Com isiei pentru adm inistraŃia publică local ă, j uridică, ap ăra rea ordi nii şi lini ştii publice a
drep tu rilor cetăŃenilor, cu n r.de inregistrare 3302 /27 .0 7.201 7;
În tem eiul art. 45, alin. (1), art. 47, ali n. (1), (2) și (3), art. 49, art. 115, alin. (1), lit. “b”, alin. (3), (5), (6) și (7) din Legea nr.
215/2001, a adm inistraŃiei publice locale, republicată, cu m odificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 . Se stabilesc salariile de ba ză, înce pând cu da ta de 01.0 7.201 7, pen tru funcțiile publice și contractuale din
cadrul apara tului d e sp ecialitate al prim arului Com unei C ălinești , județul T eleorm an, confo rm anexei , pa rte integra ntă
la p rezen ta hotărâre .
Art.2 . Aplicarea pre vederilo r pre zentei ho tă râri se face cu încadrarea în cheltuielile d e personal di n bugetul local
al C om unei Călinești, județul T eleorm an pe anul 2017 și încadrarea în lim ita stabili tă pentru ind em ni zați a pen tru
vice prim ar com ună (3001 – 5 000 l ocuito ri), C om una Căline ști având un num ăr de 314 4 locuitori , conform Institutului
N ațional de Statistică.
Art.3 . Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către prim ar şi com partim entul fina nciar contabil, taxe şi
im pozi te, resurse um ane.
Art.4 . Secre tarul com unei va com unica prezenta ho tărâre Prim arului C om unei Călinești, j udețul T eleorm an,
In sti tutiei Prefectului Ju de tul T eleorm an, in vederea exercita rii controlului de l egalita te, com partim entului fina nciar
contabil, taxe şi im po zi te, resurse um ane, a utori tăŃilor în dre pt şi persoanelor îndrep tăŃite.
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