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ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA COGEALAC
- CONSILruL LOCAL ozr4l769oVo'
go707o Cogealac' Str. Girii, nr.30' Jud. Constanfa, tel. oz411769rol, fax'

W

contact@primiriacogealac.ro
PROIECT DE HOTARARE

privind prelungirea HCL nr. z4lI4,t2.zo20privind stabilirea salariului de bazi pentru functiile de
demnitate publica, pentru aparatul de specialitate al PrimaruluicomuneiCogealac,
pentru angajatii din Compartimentul traditii, cultura si activitati pentru
tineret, precum si asistentii comunitari
de
- Consiliul Local Cogealac, judetul Constanla, intrunit in gedinta ordinard din data

&' oi. totft

- Avand in vedere proiectul de

hotirare privind stabilirea salariului de baza pentru

comunei cogealac,
functiile de demnitate publica, pentru aparatul de specialitate al Primarului
precum si asistentii
pentru
tineret,
pentru angajatii din compartimentul traditiit,cultura,si activitati
rlLoz.zozt
a initiatorului domnului Primar cati
t
comunitari , Referatul de aprobare nr. /8ll
I /LOZ.ZOZI- intocmit de d-na Strdjeru Corina Hristu, Raportul de specialitate nr. lllt
publicul si RegistraturS,
referent in cadrul Compartimentului Resurse Umane, Arhivd Relatii cu
consiliului Local cogealac nr' 1
Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul
d-neijr.Delcea Lenula;
si 2, precum si Avizul asupra legalititii al secretarului general al comunei
privind
salarizarea personalului
- in baza prevederile art. lL din Legea nr. 153/2Q17

platit din fonduri Publice;
(1), lit' "a" din
in temeiul art.L29,alin. (2), lit."a", art. 139, alin.(1) siale art' 195, alin.
ulterioare.
OUG nr. 57 /z1tg, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile

ART.

1

HOrAnAgre:
-Se prelungesc prevederile HCL nr.24114.12.202Qpe o perioada de 3

luni

pentru

comunei cogealac,
functiile de demnitate publica, pentru aparatul de specialitate al Primarului
cadrul
potrivit Anexei nr. 1, ce face parte integrantd din prezenta hotarare, iar pentru angajatii din
salariul
comunitari
precum
asistentii
si
traditii, cultura si activitati pentru tineret,

Compartimentului
brut se va diminua la minimul brut pe tara.
primarul, prin serviciile de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri,
iar secretarul general al comunei la cunostinta factorilor interesati'
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PENTRU LEGALIATE,
SEbRETAR GENERAL AL COMUNEI,
JT. DELCEA LENUTA
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ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA COGEALAC
- PRIMAR.
lmoTo Cogealac, Str. Girii, nr.3o, Jud. Constanla, tel. oz4r1769lorrfax, ozt4l76903o, contact@primiriacogealac.ro
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DE f\TpoA*PE

fa proiectuf de hotarare privind prelungirea HCL nr. 241t4.t2.2020 privind stabilirea salariului de

baza pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Cogealac

Avand in vedere prevederile Legii nr.153/2017 pivind salarizarea personalului platit din
fonduri publice, prin care salariile de baza atat pentru functionarii publici cat si pentru personalul
q)ntractual din administratia publica se stabilesc prin consiliul local, consider oportun si necesar sa
propun prelungirea HCL nr. 24/1,4.12.2020 privind stabilirea salariuluide baza pentru functiile de

demnitate publica, pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Cogealac, pentru angajatii
din Compartimentul traditii, cultura si activitati pentru tineret, precum si asistentii comunitari ,
deoarece in urma efectuarii unei analize financiare de catre contabilul institutiei noastre,
cheltuielile sunt mai mari fata de veniturile institutiei.
Fata de cele expuse mai sus, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare
in forma prezentata.
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ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA COGEALAC
- PRIMARIA.
gololo Cogealacr Str. Girii, nr.30, Jud. Constanfa, tel.
COMP. RESURSE UMANE, ARHIVA SI REGISTRATURA

02411769101,

NR.

fax. ozt4l76go7o,

f[F3/r2.o3.zo2t

RAPORT

la proiectuf de hotarare privind prelungirea HCI nr. 24lt4.L2.2O21privind stabilirea salariuluide
baza pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Cogealac

Subsemnata Strajeru Corina referent - Resurse umane, va aduc la cunostiinta faptul ca,
in conformitate cu prevederile art.11 , din Legea nr 153/ 2017 privind satarizarea personalului platit
din fonduri publice, se prevede stabilirea salariului brut de baza atat pentru functionarii publici, cat si
personalul contractual, prin hotarare a consiliului local, in urma consultarii efectuarii unei analize

financiare de catre contabilul institutiei noastre d-na Pacea Daniela, de unde rezulta ca este necesar
si oportun reducerea cheltuielilor.

Data

12.O3.2021

REFERENT,
STRAJERU CORINA

