
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE

uorAnAnB
privind stabilirea salariului debazil pentru func{ia contractuall de Eef serviciu situa{ii de urgen{I

din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei $tefan cel Mare, jude{ul Neam{

Consiliul Local al comunei $tefan cel Mare, judetul Neamt,

Av0nd in vedere:
. Nota de fundamentare nr. 5551 din 02.10.2019, prin care primarul comunei, d-nul Sorin Ouatu

propune stabilirea salariului debazdpentru funclia contractuald de qef serviciu situalii de urgenfd din

cadrul aparatului de specialitate propriu;
. HotarArea Consiliului Local nr. 4712019 privind modificarea statului de funclii al aparatului de

specialitate a Primarului comunei $tefan cel Mare;
. Hot6r6rea Consiliului Local nr.4l20l9 privind stabilirea salariului debazd pentru personalul din

cadrul aparatului de specialitate aprimarului comunei $tefan cel Mare, judetul Neamt, incep6nd cu

anul 2019;
. art. 11,art. 12siart.28 dinLegea nr. l53l20l7privind salarizareapersonaluluipldtitdinfonduri

publice, cu modific[rile si completdrile ulterioare;

' Legea nr. 5312003 privind codul muncii;
. Hotardrea Guvemul ui nr . 937 120 1 8 pentru stabilirea salariului de bazd minim brut pe [ard garantat in

platd
. art.10 din Carla europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie 1985 qi

ratificatd prin Legea nr.l99l1997;
. Referatul de speclalitate intocmit de compartimentul stare civild qi resurse umane, inregistrat sub nr.

555Il21lg cdi si avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,

in temeiul dispoziliilor art. 129, alin. (14), art. 139, alin.(l) qi art. 196, alin.(l), lit.a) din

O.U.G. nr. 57 12019, privind Codul administrativ;

HoTARA$rE

Art.l Se aprobd salariul debazdpentru funclia contractuald de "qef serviciu situalii de urgen!6"

din cadrul Compartimentului situafii de urgen!6 al aparatului de specialitate al primarului comunei

eaza

Art,Z Primarul comunei $tefan cel Mare va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei

hotdrdri.
Art.3 Secretarul comunei $tefan cel Mare va face publicd prezenta hotdrdre si o va comunica

persoanelor gi institutiilor interesate.

Preqedinte de gedin{i,
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M 3453 31 12 3 898 4093 4195 4300 2.06',7
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