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PROIECT DE HOT RÂRE nr. ___ 

  pentru data de 30.08.2017 

Privind stabilirea veniturilor salariale ale func ionarilor publici i a personalului 
contractual din cadrul Prim riei Comunei Z d reni i modificarea Regulamentului 

de Organizare i Func ionare al Consiliului Local al Comunei Z d reni 

        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Z D RENI, întrunit în şedinţa sa ordinar , din data 

de 30.08.2017, orele 1730,  

 Având în vedere:  
-  prevederile art.138 alin.4-5 din Constituția României nr.1/2003, republicat ; 
- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.6, art.51 alin.3, art.55 alin.1 și 
ale art.58 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare; 
- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.11 alin.1, art.11 alin.3-5, art.12-13, art.15-

16, art.19, art.21, art.25-27, art.30-38 și art.40, precum și anexele VIII-IX din Legea-
cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului pl tit din fonduri publice; 
- prevederile H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de baz  minim brut pe țar  
garantat în  plat , cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
 - prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare; 
 - prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modific rile şi complet rile 
ulterioare; 

- votul ,,pentru”, a __ consilieri din totalul de 11 în funcţie, fiind prezenţi __ consilieri. 
 

În temeiul art. 45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 
republicat  cu modific rile şi complet rile ulterioare, 

 
PROPUNE 

 

ART.1. – Stabilirea cuantumul veniturilor salariale, ale funcționarilor publici și ale 
personalului contractual din cadrul Prim riei Comunei Z d reni, conform anexei I, care 
face parte integrant  din prezenta hot râre.  

 

ART.2. - Modificarea prevederilor art.76 alin. 2 din Regulamentul de Organizare și 
Funcționare al Consiliului Local al Comunei Z d reni, acesta urmând s  aibe urmtorul 
conținut: ”Indemnizaţia de şedinţ  pentru membrii consiliului care particip  la şedinţele 
ordinare şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de ___% din indemnizaţia lunar  
a primarului.” 
 
ART.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţeaz  primarul şi se comunic  
cu:  

- Instituţia  Prefectului – Judeţul  Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ; 
- Compartimentul financiar-contabil;  
- Prin afişare la sediu şi pe site-ul propriu, www.primariazadareni.ro 
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