
ROMANIA
JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL COTOFENII DIN FATA

HoTARARENR. 5o
privind aprobarea acorddrii indemnizatiei de hrand func{ionarilor publici gi personalului contractual din

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colofenii din Fald

Consiliul Local al oomunei Colofenii din Fa!6,,jude!ul Dol.j, intrunit in qedinla

ordinard din 27 "12.2018, ora 12.00 la sediul Consiliului Local Colofenii din Fatd ;

Av6nd in vedere :

- referatul cu nr. 4773 din 03.12.2018 prin care se propune acordarea indemnizatiei de

hrand funclionarilor publici qi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate

al primarului comunei Colofenii din Fald,lunar, incepdnd cu data de 01 ianuarie 2019,

- expunerea de motive nr. 5004 drn I7.12.018,
- prevederile art. 18 ,alin. (1),(2),(3),(4) din l-egea - cadru nr" 15312017 privind
salarizarea personatului platit din fonduri publice, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare e

-prevederile art" 9, alin.(1) din O.U"G. nr.902A17 privind unele masuri fiscal-bugetare, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare,
-prevederile H"G. rtr"937 /07 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului debazaminim
brut pe tara garantatinplatd,

inbazaprevederilor art" 36, alin.( 9), art"39, alin. (1) ,art. 45, alin. (1) qi art.115, alin.
(1), lit. b) din Legea nr.21512001 Legea Administraliei publice locale, republicatd cu

modifi cdrile gi completdrile ulterioare,

HOTARA$rE:

Art.L. Se aprobd acordarea indemnizaliei de hrand funclionarilor publici gi

personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Co{ofenii din Fa}6, reprezentand a l2-aparte din doua salarii debaza minime brute pe tara

garantate in plata, lunar, incepand cu data de 01 .0I.2019 .

Art,2, Primarul comunei Colofenii din Fa{d, jud. Dolj, impreund cu aparatul de

specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri.
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Nr. total consilieri in flunctie //
Nr. total consiliei pr"renli' --7f

Prczentahotdr0re a fost adoptatd cu respectarea prevederilor art.45, din Legea 21512001,

republicatd cu modificdrile gi comp,letdrile ulterioare astfel :

Voturi : - pentru
- impotrivd
- abtrineriNr. total consilieri absenfi


