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H O T A R A R E  
privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual  

din aparatul de specialitate al primarului comunei Cerasu pe anul 2018 

 
 

Vazand: 

- proiectul de hotarare si expunerea de motive intocmite de primarul comunei Cerasu; 

- raportul compartimentului de specialitate cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru 

functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- punctul de vedere al Sindicatului Democratic al Bugetarilor din Romania prin imputernicitul sau 

Tudose Doina, reprezentantul membrilor de sindicat ai Primariei Cerasu; 

Avand in vedere prevederile art. 11 si art.38 alin.(3) din Legea-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice, modificata si completata prin O.U.G. nr.91/2017; 

In conformitate cu prevederile art.7 din O.U.G. nr.91/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, 

modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(3) lit.b) si alin.(9) si art.45 alin.(1) 

coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicà localà, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

Consiliul Local al Comunei Cerasu adoptà prezenta hotàrâre: 

 

 

Art.1. – Incepand cu data de 1 ianuarie 2018 se aprobà salariile de baza pentru functionarii publici 

si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Cerasu conform anexei care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. – Secretarul comunei si compartimentul finaciar-contabil din aparatul de specialitate, vor 

duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3. – Prezenta hotarare va fi comunicata autoritatilor, persoanelor si institutiilor interesate, 

precum si adusa la cunostinta publica, prin grija secretarului comunei.  

 

 
   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

           DUMITRU TUDOROIU 

 

         Contrasemneazà: 

               Secretar, 

           Stelian David 

  

 

Cerasu, 28 decembrie 2017. 
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