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privind salarizarca personalului pldtit din bugetul local al comunei Tormac

Analizdnd prevederile:
a) art.138 alin. (4) Ei alin. (5) din constitulia Rom6niei, repubricatd;
b) Legii nr.27312006 privind finanlele publice locale cu modific6rile gi completdrile ulterioare;
c) art" 7 alin. (2) din Codul civil;
d) Legii-cadru privind salaizareapersonalului pl6tit din fonduri publice nr. 15312017;
e) Legii nr. 18811999 privind Statutul funclionarilor publici, republicatd cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
f) Hot6rdrii Consiliului Local nr. 11 I 2016 privind aprobarea organigramei Ei a statului de funcfii

ale comunei rormac, cu modificdrile-qi completdrile ulterioare;
g) Hotdrdrii Consiliului Local w.712017 privind aprobarea bugetului local al comunei Tormac pe

anul2017, cu modific6rile qi completdrile ulterioare;
teahzdnd consultarea prevdzutdla art. 1 1 alin (1) din Legga-c4dru privind saLaizarea personalului

pldtit din fonduri publice nr. l53l20lT,prinprocesul-verbal nr.-.ih3h*....1..$..,.qr.},..Lo-F

ludnd act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Tormac, in calitatea sa de iniliator, inregistrat sub

nr. 2883 I 27.07.2017 calitate acordatd de prevederile art. 33 din Legea nr. 39312004 privind Statutul
aleEilor locali, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, ruportate la cele ale art.45 alin. (6), tezaa II-a
din Legea administraliei publice locale r:u.. 21512001, republicata, cu modificdrile Ei completdrile
ulterioare,

b) avizul Comisiei pentru Administralie publicd locald qi juridicE qi Comisiei pentru activit6li
economico-financiare ale consiliului Local al comunei Tormac,

c) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hot6r6re;

avdnd labazd, prevederile art. 11 alin. (1) din Legea-cadru privind salarizareapersonalului pldtit
din fonduri publice nr. 15312017,

in temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administraliei publice locale nr.21512001 republicatd,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Tormac adopt6 prezenta hotlrAre

Art. 1. - (1) Se stabilesc salariile debazd,pentru funcliile prevdzutelaart.ll alin. (2) din Legea-
cadru privind salaizarea personalului pldtit din fonduri publice nr. 15312017 conform an'exei, care este
parte integrantd din prezeniahotdrdre.

(2) Pentru celelalte funcfii ordonatorii de credite stabilesc salariile de bazd conform prevederilor
legale in vigoare.

(3) Salariul debazd" se calculeazd inmullind coeficientul stabilit de ordonatorul principal de credite
qi valoarea salarului minim pe fara garantat ?n plat6;.

(a) ln cazul modificarii salariilui minim pe tara, salariile debazase vor recalcula conform alin. (3);

Art.2. - (1) Indemnizalia consilierului local se stabileqte in cuantum de 5o/o din indemnizalia
lunard a primarului pentru fiecare qedin!6 a consiliului local ori a comisiei de specialitate a acestuia la
care consilierul local a participat,fardadepdqi 10 % din indemnizalia lunard a primarului comunei.



(2) Numarul maxim de qedinfe pentru care se poate acorda indemnizalia de
qedinfe din care cel pufin o qedinfd ordinar[ sau extraordinara a consiliului local.

(3) Calculul indemnizafiei de la alin. (1) se rcalizeazd,inbazalistei prezenld
de citre secretarul comunei.

Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunicl
prevdzut de lege, prezenta hotrrAre, primarului comunei Tormac, gi
aduce la cunogtinld publicd prin afis,are, precum qi prin publicarea
www.tormac.ro.

la alin. (1) este de 2

la qedinfe centralizatd

in mod obligatoriu, in termenul
prefectului judelului Timiq qi se
pe pagina de intemet la adresa:

Contrasemneazd
SEGRETAR


