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HOTĂRÂRE 
 

privind stabilirea nivelului de salarizare al funcţionarilor publici şi  personalului  contractual din 
cadrul UAT Comuna  Domnești, începând cu luna ianuarie 2018 

 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în ședinţă de lucru 
 
Având în vedere: 

• proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Domnești; 
• expunerea de motive a Primarului; 
• raportul Secretarului UATC Domnesti; 
• referatul de specialitate al Comp. extern de Resurse Umane; 
• referatul Comp. Juridic; 
• raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești. 

În conformitate cu: 
• art. 11 alin. (1) şi (2), art. 13,  art. 40 din Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice ; 
• anexa IX , lit. c) Funcții de Demnitate Publică Alese din cadrul Organelor Autorității Publice 

Locale rând 14 şi 26 din Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice,  

 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Începând cu luna ianuarie 2018 cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de 
funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul sporurilor, 
indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac 
parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, pentru  funcţionarii  publici si personalul contractual din cadrul 
UATC Domneşti în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în 
aceleași condiții  cu încadrarea în prevederile legale având ca limită maximă indemnizaţia 
Viceprimarului, conform Grilei  Anexa, parte integranta la prezenta hotărâre. 

Art. 2.  În perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2021, indemnizația maximă lunară de care 
beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de până la 9,9 % din 
indemnizația lunară a Primarului, respectiv 941 lei lunar. 

Art. 3. Secretarul va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov, 
persoanelor interesate şi instituţiilor abilitate în termenul prevăzut de lege. 

 

               PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     
                        NĂSTASE VICTOR         
 

                                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                             pentru legalitate 
                                                                                                             /Secretarul Comunei Domnești 
                                                                                                            COJOCARU BOGDAN-MARIUS 
 
Nr. 11 
Adoptată în şedinţa ordinară din 31.01.2018 
Cu un nr. de __15__ voturi „pentru”, __0__ voturi „împotrivă”, __0__ voturi „se abține” 
Din nr. total de __15__ consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu __15__ consilieri                                        
 


