ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL PLOPEI\I
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind modificarea si completarea Hotararii nr.l0l20l8 a Consiliului Local
Oras Plopeni oreferitoare la stabilirea salariilor d,ebaza pentru functionarii publici
si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
orasului Plopeni, al institutiilor si serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului
Local al orasului Plopeni

In temeiul art. 45 alin.(l) din Legea

nr.21512001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, privind administratia publica locala;
luand in considerare prevederile art.36 alin.(2) lit.a) din Legea nr.2l5l200l ,
republicata, modificata si completata, privind administratia publica locala;
tinand cont de prevederil e art.6, art.1 I alin.(3) din Legea-cadru nr.l53l20l7 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice, stabilirea salariilor lunare pentru

functionarii publici

si

personalul contractual

din cadrul familiei ocupaiionale

,,Administratie" din aparatul propriu al consiliilor judetene, primarii si consilii locale, din
institutiile si serviciile publice de interes local si judetean din subordinea acestora,
precum si de dispozitiile HG nr.84612017 pentru stabilirea salariului d,e baza minim brut
pe tara garantat in plata;
avand in vedere HCL nr.1012018 prin care s-au stabilit salariile d,e baza pentru
functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului orasului Plopeni, al institutiilor si serviciilor publice aflate in subordinea
Consiliului Local al orasului Plopeni;

vazatd:
a) nota de fundamentare nr. 9222106.12.2018 a Primarului ora;ului Plopeni
b) raportul nr. 9221106.12.201 8 al compartimentului resurse umane;

c) procesul-verbal nr.8941127.11.2018 incheiat intre conducerea IJAT oras Plopeni
Plopeni si reprezentantii salariatilor;
consiliul Local al orasului Plopeni adopta prezentahotarare.

Art.l. Se aproba modificarea si completarea Anexei nr.1 la HCL nr.10129.01.2018,
actualizata, prin care se stabilesc salariile debazapentru functiile publice si contractuale
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Plopeni, prin rectifi catea
salariilor de baza aferente unor functii si stabilirea salariilor pentru functii noi, conform
anexei nr.1 la prezentahotarare, care face parte integranta din aceasta.
Art,Z. Se aproba modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.l0l29.0t.2}l8, actualizata,
prin care se stabilesc salariile de baza pentru functiile publice si contractuale aflate in
subordinea Consiliului Local Plopeni, prin rectifi carea salariilor de baza aferente unor
functii, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta.
Art.3. Se aproba rrodificarea Anexei nr.3 la HCL nr.10129.0L2018, actualizata,
prin care se stabilesc salariile de baza din cadrul Serviciului Public de Gospodarire
Comunala Plopeni aflat in subordinea Consiliului Local Plopeni, prin rectiflcarea
salariilor de baza aferente unor functii, conform anexei nr.3 la ptezenta hotarare, care
face parte integranta din aceasta.

Art.4, Se aproba modificarea Anexei rv.4la HCL nr.L0129.01.2018, actualizata,prin
care se stabilesc salariile de baza din cadrul Clubului Sportiv Orasenesc Plopeni aflat in
subordinea Consiliului Local Plopeni, prin rectifi carea salariilor d,e baza aferente unor
functii, conform anexei w.4 la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta.
Art.S. Compartimentul resurse umane si serviciul financiar-contabil asigura ducerea
la indeplinire a prezentei hotarari.
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