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            H O T Ă R Â R E
privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază  pentru funcţionarii publici şi personalul

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chişlaz

        Analizând proiectul de hotărâre  privind stabilirea unor măsuri cu privire la  salariile de
bază  pentru  funcţionarii  publici  şi  personalul  contractual  din  aparatul  de  specialitate  al  primarului
comunei Chişlaz i referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021,și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021,
                    Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat la nr.609  din 17 februarie 2021  şi
raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local,
                    inând seama de :Ținând seama de :
                    -Hotărârea Guvernului nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe arățară
garantat în plată;
                    -art.34 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsurițară țară
în domeniul investi iilor publice i a unor măsuri fiscal-bugetare ,  modificarea i completarea unor actețară și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021, și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021,
normative i prorogarea unor termene,actualizată cu modificările i completările ulterioare,și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021, și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021,
                    -art.I din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr.226/30.12.2020  privind unele  măsurițară țară
fiscal-bugetare i pentru modificarea i completarea unor acte normative i prorogarea unor termene;și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021, și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021, și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021,

        -prevederile art. 3 alin.(4),art.6  art.11 i art.40  din și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021, Legea – cadru nr.153 din 28.06.2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

       În temeiul dispozi iilor țară art.129 alin.(2) lit.a) i alin.(3) lit.a),art.139   i art.196 alin.(1) lit.a)și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021, și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021,
din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativțară țară ,

  Consiliul local al comunei Chi laz întrunit în edin ă ordinară,cu 13 voturi „pentru”și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021, și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021, țară
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Prin derogare de la prevederile art.3 alin.(1) din Hotărârea Consiliului local nr.28 din 22
mai 2018  privind stabilirea salariilor de bază pentru func ionarii publici i personalul contractual dințară și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021,
cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Chi laz,cuantumul  brut  al  salariilor  deși referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021,
bază,pentru  func ionarii  publici  i  personalul  contractual  din  aparatul  de  specialitate  al  primaruluițară și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021,
comunei  Chi laz  i  serviciile  publice  din  subordinea  consiliului  local  ,în  anul  2021,se  men ine  lași referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021, și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021, țară
acela i  nivel  cu cel acordat în luna decembrie 2020 în măsura în care personalul  ocupă aceea iși referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021, și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021,
func ie i î i desfă oară activitatea în acelea i condi ii,conform Anexelor nr.1 i nr.2 ,care fac partețară și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021, și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021, și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021, și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021, țară și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021,
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se stabile te  îndemniza ia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentruși referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021, țară
participarea la numărul maxim de edin e în cuantum de 10 % din îndemniza ia lunară a primaruluiși referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021, țară țară
comunei Chi laz,conform art.40 din Legea nr.153/2017,cu modificările i completările ulterioare.și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021, și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021,

Art.3.Cu ducerea la  îndeplinire  a prezentei  hotărâri  se încredinţează primarul   comunei  şi
compartimentul contabilitate.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică :
                      - Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor;
                      - Primarului comunei.    

                     
         Pre edinte de edin ă,                                                                             și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021, și referatul de aprobare cu nr.608 din 17 februarie 2021, țară
                          Gavril Demjen                                                                                  Contrasemnează, 
                                                                                                                               Secretar general,
            Nr.10 din 25 februarie  2021.                                                                            Ioan Tiriteu
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