
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 3 /15.01.2019 

-Privind stabilirea salariile de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț 

 

             Consiliul local Dochia, întrunit în şedinţa ordinară din 19.01.2018.; 
       Având în vedere referatul  nr.263  din 15.01.2019 , prezentat de  compartimentul 

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate  al primarului  comunei Dochia. 

Având în vedere art. 11 și art. 18 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 

ţară  garantat în plată; 

 Având în vedere procesul-verbal de consultare a reprezentanților salariaților din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț, înregistrat sub nr. 262. 

din 15.01.2019 

 Având în vedere O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene. 

Având în vedere Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată; 

Având în vedere art. 36 alin. (3) lit. b), alin. (4) lit. a) și alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001  

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1.-(1) Se aprobă începând cu 01 ianuarie 2019, salariile de bază, gradația 0, pentru 

funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

      -(2) Primarul comunei Dochia va stabili prin dispoziție salariile lunare aferente 

fiecărei funcții ,gradații ,indemnizații și sporurile specifice . 

 Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia 

,compartimentele contabilitate și resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dochia. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate 

şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 
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