
ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 

HOTĂRÂRE 
PRIVIND: stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii public i și  pe rsonalul  contractual  din cadrul aparatului  de  

specialitate al primarului Comunei  Călinești, județul T eleorman, începând cu 01.07.2017 
 

Consiliul Local al Comunei C ălineşti, judeŃul Teleorman, întrunit în şedinŃă ordinară din 28.07.2017, 
 

AVÂND ÎN VEDERE: 
 

- expunerea de motive înregis trată sub nr. 101/24.07.2017; 
- raportul compartimentului de specialitate, cu nr. 102/24.07.2017; 
- avizul Comis iei Paritare de la nivelul Primăriei Comunei C ălinești, județul Teleorman cu nr. 9/25.07.2017; 
- preveder ile art. 11  și ar t. 38, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 153/2017, priv ind salarizarea personalului plătit din fondur i 

publice; 
- prevederile art. 36, alin. (1) , alin. (2) , lit. “a” , alin. (5 ), li t. “b” din Legea nr. 215 /2001, a adminis tra Ńiei publice 

locale, republicată, cu modificarile  si  completaril e ulte rioa re ; 
- avizul favorabil al C omisiei de  specialitate pen tru p rogam e de dezvoltare  econom ică- soc ială, buget fi nan Ńe , 

adm inistrarea domeniului public  şi pri va t al comunei, agricultu ră, gospodări re comunală, pro tec Ńia mediului, servic ii şi 
com erŃ, cu n r.de inregis tra re 3298 /27 .07.2017 ; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru învăŃăm ânt, săn ătate , cultură , pro tec Ńia socială , acti vită Ńi sporti ve şi de 
agrement,cu  nr.de in regis trare 3300/27.07 .2017 ; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru adminis traŃia publică locală, j uridică, apăra rea ordinii şi lini ştii publice a 
drep tu rilor  cetăŃenilor , cu n r.de inregis trare  3302 /27 .07.2017; 

 
În temeiul ar t. 45, alin. (1) , ar t. 47, alin. (1), (2) și (3) , ar t. 49, art. 115, alin. (1), lit. “b” , alin. (3) , (5) , (6) ș i (7) din Legea nr. 

215/2001, a adminis traŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulter ioare, 
  
 HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 . Se stabilesc salariile  de bază, începând cu da ta de 01.07.2017, pen tru funcțiile publice și contractuale din 
cadrul apara tului de specialitate al primarului Comunei C ălinești , județul T eleorman, confo rm  anexei , pa rte integrantă 
la p rezen ta hotărâre .  

Art.2 . Aplicarea prevederilo r prezentei ho tă râri se face cu încadrarea în cheltuielile de personal din bugetul local 
al C omunei Călinești, județul T eleorman pe anul 2017 și încadrarea în lim ita stabili tă pentru indemnizația pen tru 
viceprimar com ună (3001 – 5000 locuito ri) , C om una Călinești având un număr de 3144 locuitori , conform  Institutului 
N ațional de Statis tică. 

Art.3 . Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primar şi compartimentul financiar contabil, taxe şi 
impozi te, resurse um ane. 

Art.4 . Secre tarul comunei va com unica prezenta ho tărâre Prim arului C omunei Călinești, j udețul T eleorman, 
Insti tutiei Prefectului Jude tul T eleorman, in vederea exerc ita rii controlului de legalita te, compartim entului financiar 
contabil, taxe şi im pozi te, resurse umane, autori tăŃilor  în drept şi persoanelor îndrep tăŃite. 
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