
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA                                       Avizat                       

JUDE UL ARAD                                                                           o isia de spe ialitate                                            
       

 

PROIECT  

    HOTĂRÂREA NR.  
Din data de __________________ 

cu privire la stabilirea  salariilor de ază și a i de iza iilor lu are pe tru fu țio arii 
publici, personalul contractual din cadrul UAT Comuna Livada, în conformitate cu Legea 

nr.153/2017 

 

 

Co siliul lo al al o u ei Livada, jude ul Arad 

Având în vedere: 

-  expunerea de motive  

- raportul de specialitate a  inspectorului din cadrul compartimentului 

contabilitate  

- prevederile art.  ali .  lit.  și e, art.  ali . , art.11, art. 15,  art.36, art.38 alin.2 

lit.b  din Legea nr.153/2017, privi d salarizarea perso alului plătit di  fo duri pu li e ; 

 - prevederile art.  di  Legea r. 8/  privi d alegerea Se atului și Ca erei 
Deputaților , pre u  și orga izarea și fu țio area Autorității Ele torale Per a e te  

- prevederile art.36 ali . , lit.a şi  ali .  , lit.  di  Legea r. / , u 
odfi ări și o pletările ulterioare, repu li ată 

               

 I  te eiul art.  di  Legea r. /  a ad i istra iei pu li e lo ale, 
repu li ată, u odifi ările şi o pletările ulterioare 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1 .  Se apro ă oefi ie ții are stau la aza deter i ării salariilor de ază , 

pre u  și salariile de ază pe tru fu țiile pu li e di  aparatul de spe ialitate al 
pri arului o u ei Livada și pe tru fu țiile o tra tuale di  aparatul de specialitate al 

primarului comunei Livada și aparatul per a e t de lu ru al Co siliului lo al Livada ,  
are i tră su  i ide ța prevederilor art.  di  Legea-cadru  nr. 153/28.06.2017 

o for   î  A exei , are fa e parte i tegra tă di  preze ta hotărâre. 



Art. 2 . Perso alul  e  exer ită a tivitatea de o trol fi a iar preve tiv, pe 
perioada de exer itare a a esteia, e efi iază de o ajorare a salariului de ază u 

%., iar perso alul e exer ită a tivitatea de operare î  registrul ele toral e efi iază 
de o ajorare a salariului de ază u , %  
 

Art.  Ordo atorul de redite sta ilește salariile lu are ale perso alului di  
su ordi e, u respe tarea prevederilor preze tei hotărâri, î  o dițiile legii. 

 

 

 

Inițiator de proiect                                                Contrasemnează     
             Bimbo Iosif                                                                 secretar                                               

                                                                             Răcănel Ionela Nadia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-

FINAN E, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, 
AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE 

COMUNALĂ, PROTEC IA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMER  

 

 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE 

Din data de______________ 

 

cu privire la stabilirea  salariilor de bază și a indemnizaţiilor lunare pentru 
funcționarii publici, personalul contractual din cadrul UAT Comuna Livada, în 

conformitate cu Legea nr.153/2017 

 

 

Di  partea o isiei ai sus a i tite au fost preze i: 
dl. ERB MILITON –pre edinte de comisie   
dna.FLORINCU A ALEXANDRINA –secretar  

dl. TĂR AN NELU –membru 

dl. TEF DORIN –MARIUS – membru 

dl. DELIMAN VASILE FLORENTIN – membru  

dl.PĂIU AN NICU-SIMION – membru  

dl.AUREL BĂLA  -membru 

dl.CÂNDEA CIPRIAN ANDREI –membru 

dl. CÂNDEA IOAN-TEODOR – membru  

 

S-a dez ătut proie tul de hotărâre cu privire la  stabilirea  salariilor de bază și a 
indemnizaţiilor lunare pentru funcționarii publici, personalul contractual din cadrul 
UAT Comuna Livada, în conformitate cu Legea nr.153/2017 

, hotărâre care se avizează_______________________. 
 

 

Preşedi te Secretar 

Șerb Militon                                                              Flori uța Alexa dri a   
 


	Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

