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Vazand prevederile Hotararii de Guvern nr. 112017privind stabilirea salariului de baza minim
brut pe tara garantat in plata;

Luand in considerare prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata in anu12011,
cu modificarile ulterioare;

Tinand'cont de Dispozitia nr.822/24.07.2017 privind stabilirea.indemnizatiei lunare a.domnului
Cismaneantu Gabriel Eugen avand functia de demnitate publica de Primar al Orasului Bocsa, incepand
cu data de 01.07.2017;

Tinand cont de Dispozitia nr.823/24.07.2017 privind stabilirea indernnizatiei lunare a domnului
Brie Olimpiu Mihail avand functia de demnitate publica de Viceprimar al Orasului Bocsa, incepand eu
data de 01.07.2017;

Tinand cont si de eonsultarea organizatiei sindicale reprezentative la nivelul Primariei Orasului
~~·~~~-~--·---Bo·C9a-;-·---·- ...

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) eoroborat cu prevederile art. 45 alin. (1) din
Legea administratiei publiee locale nr. 215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. -Inceparrd cu data de 01.07.2017, se stabilesc salariile de bazapentru functiile
contractuale din cadrul familiei ccupationale .Administratie" utilizate in cadrul Serviciului Public de
Gospodarie Comunala Bocsa din subordinea Consiliului Local Bocsa, conform anexei nr. 1 care face
parteintegranta din prezenta hotarare,

Art .2.- (l) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Serviciului Public de Gospodarie
Cornunala Bocsa din subordinea Consiliului Local Bocsase stabilesc prin Decizie a directorului
serviciului, in baza art. 1.

(2) Drepturile salariale ale directorului Serviciului Public de Gospodarie Comunala
Boc~a din suborrunea Consiliului Local Boc~a se stabilesc prin Dispozitie a Primarului Ora~ului Boc~a.

Art. 3. -In cazu! modificarii salariului de baza minim pe tara garantat in plata, salariile de baza
pentru personalul din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala Boc~a din subordinea
Consiliului Local Boc~a se stabilesc prin Decizie a directorului serviciului, in baza art. 1.



-In cazu1 rnodificarii salariului de baza minim pe tara garantat in plata, salariul de baza
yL"L ..........• Public de Gospodarie Comunale Bocsa din subordineaConsiliului Local

:"'~"'LlU",?"'prin Dispozitie a Primarului Orasului Bocsa, in baza art.2, alin. (2).
,5 - Anexa nr. l1a prezenta hotarare face parte integranta din aceasta.

Art. 6 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Serviciului
de Gospodarie Comunala Bocsa, '
Art. 7.- Prezenta hotarare intra in vigoare si se comunica potrivit prevederilor art.48 alin.(2)

art,49 alin.(l) ~i ale art.llS alin.(3) ~i (5) din Legea nr.2 15/200 I privindadministratia publica locala,
republicata in anul 2007, cu modificarile §i completarile ulterioare, la:

Institutia Prefectului Judetului Caras-Severin;
Primarului Orasului Bocsa;
Compartimentului Resurse Umane ~iSalarizare din cadruI aparatului de specialitate al

~~ ._."__ ~ Primaru1_ill;~ _ _ _
Serviciului Public de Gospodarie Comunala Bocsa

PRESEDINTE.DE .SEDINTA,
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