Ro MAN IA
JUDETUL ARGE$
GONSTLTUL LOGAL AL GOMUNEI CO$E$T|

nOTAnAREA

nr" 16 din 25.06.2018
pentru
cele doul posturi din cadrul Serviciul Alimentare cu apd al
privind stabilirea salariilor de bazi
comunei CO$E$TI

Consiliul Local al comunei Cogeqti intrunit in qedin!6 ordinard in data de 26 iunie
2018.

Avdnd in vedere prevederile:
- art. ll, 12 qi 13 din Legea cadru w. 15312017 privind salarizarea personalului pl[tit
din fonduri publice;
Lu6nd act de:
a) referatul de aprobare prezentat de cdtre primarul comunei, in calitatea sa de iniliator,
inregistrat sub nr. 37l9ll9 iunie 2018;

raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate aI
primarului comunei, inregistrat sub nr"372l I 19 iunie 2018 prin care se certificdincadrarea
b)

in fondurile bugetare alocate;
c) precum avizele comisiilor de specialitate ale Corrsiliului Local,
in temeiul prevederilor art. 45 alin. ( 1) qi alin. (2) lit. f), art. 61 alin" ( 1) qi (2), art. 62
alin" (1), precum qi ale art. 115 alin. (1) lit. b), Legea administra{iei publice locale nr"
215120A1, republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

HOTARASTE:
201[ ,. ,tuUilesc salariile de baz|,pentru cele
augus l21lg
e 01 august
incepAnd cu data de
doud funclii contractuale din cadrul Serviciului de Alimentare cu Apd, conform anexei nr. 1,
care face parte integranti laprezerrta.
Art.S" Prezenta hotdrdre poate fi contestatd in condiliile art. 7 qi 8 din Legea nr"
554120A4 a contenciosului administrativ, cu completdrile qi modificdrile ulterioare.
Art. 6. 1) Prezenta hotdrdre se comunicd, in mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, in termenul prevdzut de lege:
a) primarului comunei;
b) Instituliei Prefectului judelului Argeq
(2) Prezenla hotSr6re se aduce la cunoqtinld publicS, in mod obligatoriu, prin
intermediul secretarului comunei, in termenul prevdzut de lege, prin afiqare sau publicare pe
pagina de internet a instituliei.
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PERSONAL CONTRACTUAI.
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