
ROMANIA
JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL COTOFENII DIN FATA

HoTARARE NR. A
privind stabilirea salariilor debaza incepand cu data 01.01.2019 pentru functionarii publici si personalul

contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate
al primarului comunei Cofofenii din Fald

Consiliul Local al comunei Colofenii din Fald,jude{ul Dolj, intrunit in gedinfa
ordinard din data de27.l2.20l8,ora 12"00;

Avdnd in vedere referatul nr.5005/17.12.2018 intocmit de secretarul UAT Co{ofenii
din Fa!d, prin care se propune adoptarea unei hotdr6ri privind stabilirea salariilor debazd
pentru funcJionarii publici qi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primaru^lui comunei Colofenii din Fa!6, judelul Dolj, incepdnd cu data de 01 .01.2019;

Inbaza art.Il, alin.(l) -(4) gi art.38, alin.(3) lit.e) qi f) din Legea- cadru nr.
15312017 privind salarizareapersonalului pldtit din fonduri publice, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare ;

in conformitate cu prevederile H.G. nr.937 /07 decembrie 2Al8 pentru stabilirea
salariului debazaminim brut pe tara gararftat in plata

in temeiul prevederilor art.36, aliu(2),1it.a) qi alin.(3) lit.b), art,3g alin.(1) qi art.45,
din Legea nr.21512001 privind administra{ia publicd locald cu modificdrile gi completdrile
ulterioare :

HorARAgrE:

Art.1 incep6nd cu data de 01 .01,2019, salariilor debazdpentru func{ionarii publici qi

personalul contractual din cadrul familiei ocupa{ionale ,,Administra{ie" din aparatul propriu
de specialitate al Primarului comunei Cofofenii din Faf6, se stabilesc pebaza coeficienlilor
aproba{i prin HCtr nr.22 din data de 24.07 .2017, prin inmul{irea coeficien{ilor cu salariul de
bazd rninim brut pe tard garantatinplatd (2080 lei) .

Art.2. Drepturile salariale ale personalului aparatului de specialitate al Primarului
comunei Colofenii din Fald se stabilesc incepAnd cu data de 01 .0I.2AD prin Dispozi\ie a

Primarului comunei Co{ofenii din Fa!d, potrivit art.l din prezenta hotdrdre.
Art.3. Primarul comunei Cotofenii din Fafd prin aparatul de specialitate va duce la

indeplinire prevederile prezentei hotirriri.
DATA 27.12.2018

CONTRASEMNEAZA SNCNETAR,
PR.E$EDINTE DE $EDINT

Nutu Elvira Claudia

Prezenta hotdrdre a fost adoptatd cu respectarea prevederilor art.45, din Legea 215/2001, republicatd cu modificdrile qi
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completdrile ulterioare astfel :

Nr. total consilieri in functie //
Nr. total consiliei prezenli

Voturi : - pentru
- impotrivd
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Nr. total consilieri absenti - abfineri


