
CONSILIUL LOCAL  POIENARII DE MUSCEL 

JUDEȚUL ARGEȘ 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 11/29.01.2019 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii  publici și personalul contractual angajat 

în aparatul de specialitate al primarului comunei Poienarii de Muscel ,bibliotecă ,asistenţi 

personali  și în Serviciul Public de alimentare cu apă al comunei Poienarii de Muscel  

 

 

Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință ordinară ; 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 321/21.01.2019  a d-lui primar Banzea I; 

- Raportul secretarului comunei  , înregistrat sub nr. 322/21.01.2019  

- Art. 14, alin. (1) – (4), art.32, alin.(1)  din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, actualizată; 

- Prevederile art.11,alin.(1).(2).(4) art.12 (1), art.13, alin.(1) şi art. 40 din Legea nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  ,cu modificările și completările 

ulterioare 

- Dispoziţiile art. 34,  alin.(3) din Legea nr.393/2004  privind Statutul  aleşilor locali;  

- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate  

 În conformitate cu art. 36,alin.(1), alin.2 , lit. a şi art.45, alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare : 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

 Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2019, se stabilesc salariile de bază pentru funcţionarii 

publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Poienarii de Muscel , conform 

Anexei nr.1. 

 

Art.2. Începând cu data de 1 ianuarie 2019 se stabilesc salariile de bază pentru personalul 

contractual din cadrul Serviciului Public de administrare a domeniului public şi privat ,bibliotecii 

şi asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap , conform Anexei nr.2. 

 

 Art.3 Începând cu data de 1 ianuarie 2019 , se stabilesc salariile de bază pentru personalul 

contractual din cadrul Serviciului Public de alimentare cu apă al comunei Poienarii de Muscel 

conform Anexei nr.3.  

 

Art. 4. Anexele nr.1 , 2 și nr. 3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 



 

 

 

Art. 5. Începând cu data de 01 ianuarie 2019 se stabileşte indemnizaţia lunară a consilierilor 

locali la 10% din indemnizaţia lunară a primarului pentru participarea la numărul  maxim de 

şedinţe. 

 

Art.6 Cu aducere la îndeplinire se însărcinează secretarul comunei și  compartimentul 

contabilitate. 

 

Art.7  Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică 

comunicată  primarului, şi Instituţiei Prefectului  judeţului Argeş pentru control legalitate. 

 

 

 

 

 

 

 

Dată astăzi  :29.01.2019 

  

 

  Preşedinte de şedinţă     Contrasemnează 

  Tică Ion - Constantin                                                               Secretar 

         Boboc Remus Eduard 

 

 

Nr.consilieri prezenţi : 13 

Nr. Voturi  -   pentru  : 12 

                  -împotrivă :1 

 


