(ROMANIA
.JUDETUL
CARAS, - SKVERIN
,
ORA$UL BOC~A
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice ~i contractuale din cadrulfamiliei
ocupationale ,,Administratie", utilizate in cadrul Serviciului Public de Asistenui Sociaiii Bocsa
Consiliul Local Bocsa, intrunit in sedinta de lucru ordinarii;
avfmd in venere expunerea de motive ii PririlaruTul ara~ului Boc;;a, c1iQi rapoartele corriisiilorde specialitate ;;i ale .compartimentelor de resort;
luand in considerare prevederile Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice; »"
tinand cont de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici republicat
in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
vazand prevederile Hotararii de Guvern nr. 1/2017 privind 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 privund 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 privund stabilirea indemnizatiei lunare a domnului
Brie Olimpiu Mihail avand functia de demnitate publica de Viceprimar al Orasului Bocsa, incepand cu
data de 01. 07. 2017;
tinand cont si de consultarea organizatiei sindicale reprezentative la nivelul Primariei Orasului
Bocsa;
in_.1~meiulprevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) coroborat cu prevederile art. 45 alin. (1) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art .1. - Incepand cu data de 01. 07. 2017, se stabilesc salariile de baza pentru functiile publice
si contractuale din cadrul familiei ocupationale .Administratie" utilizate in cadrul Serviciului Public de
Asistenta Sociala Bocsa, conform anexei nr. 1 si 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art .2. - (1) Drepturile salariale ale personalului din cadrul serviciului se stabilesc prin Decizia
sefului serviciu al Serviciului Public de Asistenta Socials Bocsa, in baza art. 1.
- (2)Drepturile salariale ale conducatorilor servicilor publice din subordinea
Consiliului Local Boqa se stabilesc prin Dispozitie a Primarului Ora$ului Boc~a.
Art. 3. -In cazul modificiirii salariului de baza minim pe tara garantat in plata, salariile de baza
pentru personalul din cadrul serviciului se stabilesc prin ~ecizia ~efuluj serviciu ai Serviciului Public
de AsistenUi Sociala Bocsa. in baza art. 1.
Art. 4- - In cazul '~odificiirii salariului de baza minim pe tara garantat in plata. salariile de baza
ale conducatorilor serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Bocsa se stabilesc prin
Dispozitie a Primarului Ora~ului Boc~a, inbaza art.2, alin. (2).

Art. 5 - Anexele nr. 1.~i 21a prezenta hotarare fae parte integranta din aceasta.
Art. '6 -r-Cu ducerea.la .indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinreaza autoritatea
executiva a Primariei Orasului Bocsa,
Art. -7. - Prezenta hotarare intra in vigoare si se comunica potrivit prevederilor art.48 alin.(2)
artA9 alin{l) si ale art.IIS alin.(3) $i (S) din Legea m.21S/2001 privind administratiapublicalocala,
republicata in anul2007, eu rnodificarile si completarile ulterioare, la:
InstitutiaPrefectului
Judetului Caras-Severin;
PrimaruluiOrasului Bocsa;
Compartimentului 'Resurse Umane ~i Salarizare din cadrul Serviciului Public de
Asistenta Seciala.Bocsa;
Serviciiilui Economic a1aparatului de specialitate a1primarului.
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