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HOTARARE
privind stabilirea salarlflor de baza aferente functillor publice ~icontractuale din cadrul
familiei ocupationale "Administr.atie", utilizatein cadrul
Serviciului Comunitar pentru Cadastru ~iAgricultura Bocsa

Consiliul Local Bocsa, intrunit in sedinta de Iucru ordinara;
avand 'In vedere expunerea de motive a Primarulrii Orasului Bocsa, cat ~irapoartele comisiilor
de specialitate.si ale compartimentelor de resort;
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Engen avand functia de demnitate publica de Primar al Orasalui Bocsa, Incepand
cu'data de 01. 07.2017;
tinand-cont de Dispozitia m.823!24.07.2017 privund stabilirea indemnizatiei lunare a domnului
Brie Brie Olimpiu Mihail avand functia de demnitate publica de Viceprimar al Orasului Bocsa,
incepandcu,data de 01. 07. 2017;
tiriand cant si de consultarea organizatiei sindicale representative la nivelul Primariei Orasului
Bocsa;
intemeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) coroborat cu prevederile art. 45 alin. (1) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata cumodificarile si completarile ulterioare,
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Art .1. - Incepand cu data de 0l. 07. 2017, se stabilesc salarile de baza pentru functiile
contractuale din cadrul familiei ocupationale "Administratie" utilizate in cadrul Serviciului Comunitar
pentru Cadastru si Agricultura Bocsa, conform anexei m. 1 care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art .2. - (1) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Servicitllui Comunitar pentru
Cadastru si Agricultura Bocsa se stabilesc prin Decizie a sefului de birou, in baza art.I.
- (2)Drepturile salariale ale sefului de birou din cadrul Serviciului Comunitar pentru
Cadastrusi Agricultura Boqa se stabileste prin Dispozitie a Primartllui Orasului Bocsa.
Art. 3. -In cazul modificarii salaritllui de baza minim pe tara garantat in plata, salariile de baza
pentru personalul din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Boc~a se stabilesc
prin Decizie a sefului de birou, in baza art.1.
Art. 4 - In cazul modificarii salariului de baza minim pe tara garantat In plata, salariul de baza
a sefului de birou al serviciului din sUbordinea Consiliului Local Boc~a se stabilesc prin Dispozitie a
Primarului Ora~ului Boc~a,111 baza art.2, alin. (2).
Art. 5- eu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se Incredinteaza autoritatea
executiva a Primariei Ora~uluiBoqa.

Art. 6.- Prezenta hotarare intra in vigoare si se comunica potrivit prevederilor art.48 alin.(2)
art.49 alin.(1) si ale art.II'S alin.G) si (-5) din Legea nr.21S/2001 privind administratia publica .locala,
republicata in.anul2007, cumodificarile si completarile lllterioare, la:

Institutia Prefectului Judetuilli Caras-Severin;
Primarului -Orasului Bocsa;
Compartimentlllui Resurse Umane si Salarizare din cadrul aparatlllui de specialitate al
Primarului;
Serviciul Comunitar pentru .Cadastru si Agricultura Bocsa.
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