ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 99/2017
cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 70/2017 privind stabilirea salariilor de
bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei
comunei Ozun, respectiv al Poliției locale Ozun

Consiliul local al comunei Ozun,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 septembrie 2017,
Analizând Expunerea de motive a Primarului, raportul Compartimentului de
specialitate, precum raportul Comisiei de specialitate şi avizul Secretarei comunei,
Ținând cont de:
 Sesizarea nr. 11376/24.08.2017 a Prefectului jud. Covasna,
 procesul verbal întocmit de Biroul Executiv al Sindicatului ”Nova Vita”
înregistrat la Primăria Ozun sub nr. 7747/24.07.2017, din care rezultă
consultarea organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate, cu privire
la stabilirea salariilor;
 Dispoziția nr. 167/2017 privind stabilirea gradului funcțiilor de conducere din
cadrul Primăriei comunei Ozun, în urma intrării în vigoare a Legii nr.
153/2017;
În temeiul dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
În conformitate cu prevederile:
 art.11 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice,
 art.11 alin. (2) şi alin. (4), coroborat cu art. 3 alin. (1), art. 10 alin. (1)-(4), din
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
 art. III alin. (1) şi (2din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare,
 art. 36 alin. (2) lit. "a" coroborat cu alin. (3) litera “b” din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale, republicată,
În baza art. 36 alin. (9), respectiv art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

HOTĂRĂŞTE

Articol unic – H.C.L. nr. 70/ 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Ozun, respectiv
al Poliției locale Ozun, se modifică, începând cu luna iulie 2017, după cum urmează:
1. Anexa nr.1 al hotărârii se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.1 la prezenta
hotărâre.
2. Anexa nr.2 al hotărârii se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.2 la prezenta
hotărâre.
Ozun, la 28 septembrie 2017.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Tomos Ilkó József

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecilia

