
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT

COMUNA PÂRTEŞTII DE JOS
PRIMAR

Nr. 7389 din 31.12.2018

HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava și
stabilirea îndemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Pîrteștii

de Jos, jud.Suceava, pentru anul 2019

Consiliul local al comunei Pârteştii de Jos, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Toma Ioan Pavel primarul comunei Pârteştii de Jos,

judeţul Suceava, înregistrată la nr. 7388 din 31.12.2018;
- Hotărârea nr.5 din 14.02.2018 privind stabilirea salariului de bază pentru personalul
plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Pîrteștii de Jos, jud.Suceava și stabilirea îndemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul
Consiliului local al comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava, pentru anul 2018;
- Hotărârea Guvernului nr. 937/7.12.2018 pentru stabilirea salariul de bază minim brut pe

țară garantat în plată ;
- Prevederile art. 34 alin.(3) din Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul

alesilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 11, art. 12, art. 13 alin.(1), art. 15, art. 19,art. 20, art. 38 alin. (2) lit.b) și

art. 40 din Legea- Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice;

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se stabilesc salariile de bază lunare pentru personalul plătit din fonduri publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pârteștii de Jos, jud. Suceava, începând cu
data de 1.01.2019, conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Se stabilește îndemnizația lunară a consilierilor locali din cadrul Consiliului local
Pârteștii de Jos, jud Suceava la 5% din îndemnizația lunară a primarului, pentru participarea la
numărul maxim de şedinţe de 1 ședință ordinară a Consiliului local și 2 ședințe ale comisiei de
specialitate.

Art.3. Salariile de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de
specialitate al Primarului comunei Pârteștii de Jos, vor fi nominalizate prin dispoziție individuală,
de ordonatorul principal de credite, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.4. La emiterea dispozițiilor de stabilire a salariilor de bază, conform anexei la prezenta
hotărâre, se va menționa majorarea de 10% pentru personalul care exercită activitatea de control
financiar preventiv și majorarea de 25% spor de noapte pentru personalul care desfășoară
munca în timpul nopții, confom anexei.

Art.5. Hotărârea intră în vigoare la data de 01.01.2019, dată la care H.C.L. nr.5 din
14.02.2018 se abrogă.

Art.6. Primarul, prin aparatul de specialitate din cadrul Primăriei Pârteştii de Jos, judeţul
Suceava va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



Inițiator,
Primar,
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