ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMUNABREAZA

-

CONSILIUL LOCAL.

HorARAnp
privind reincadrarea gi stabilirea sarariilor de bazd. pentru
funclionarii publici
qi. persona-lul contractual din cadrul primdriei
comunei Breaza, judetul Suceava.
incepAnd cu data de 01 noiembrie 2017.CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI B R E A Z A, JIJDEJUL

Avdnd in vedere

SUCEAVA;

:

- Expunerea de motive a primarului comun ei Breaza, judegul Suceava;
- Rang{ul de speciaiitate al compartimentului
aparatul de speciaritate ar primarului comunei Breaza,judetul financiar - contabii din
Suceava;
- Raportul de avizar"e al Comisiei de specialitut. p"ot* programe
de dezvoltare economicosociald' buget, finanfe, administrarea domeniului public
gi-p_rivat, urbanism ;i amenajarea teritoriului,
proteclia mediului, salubrizare, agriculturr, comert
din
cadrul consiliului local al comunei Breaza,judelul

Suceava;

- Procesul verba-l de consultare, inregistrat sub nr. 2g62 din
21.09.2017
incheiat intre Primarul comuttei Breaza qi sara;i&i primiriei
comunei
Breaza,judelul
Suceava;
* art.6, art.7, art.8, art.1o, art.11, art.3g
litera,,b,,, ANExr{ nr.VIII, capitolul I
litera A pct'ill qi cap.Il litera A^pct.IV din Legea
- cadru nr. 1s3/2017 privind
salarizarea personalului pl5tit din fonduri publicg '
* art' 31 din Legea nt..188 i999 privind
Statutul funcfionarilor publici
/
republicatS-, cu modificdrile qi completarile
ulteritare
;
* art'159 ;i art'160 din Legea nr.53/2oo3
privind codul Muncii, republicatd
cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;
* art'1 Ei-7 din Legea nr.554/2oo4 privind
contenciosul ad.ministrativ cu
modificiLrile qi complet5 rile ulterioare;
* art'7 aJin'2litera,,a" din Legea
nr.273/2006 privind finanfele publice locale cu
modificilrile qi completdrile ulterioare;
TinAnd seama de prevederile art.6 a1in.3 qi art.30 alin.1 litera,,c,,din
Legea
nr'2412000 privind normele de tehrricd legislativd
eiaborarea actelor normative, ,
fentru
republicat5., cu modificdrile qi complet5rile'u1t..io.r"
in temeiul previderiloi. art.36 alin.(1) si; (2), art. 45 aiiniatul (1) qi art.11s
alin'1 litera "b" din Legea administraliei publice'locale rr. 215/2001,
republicatd", cu
modificdrile qi complet5rile ulterioare;
Hotirigte:
Art'l'

se aprobd reincadrarea gi stabilirea salariilor debazd incepAnd
cu data
de 01 'l+'?017, pentru funclionarii publici qi personalul
contractual din cadrul primdriei
comunei Bteaza, judelul suceava, conio.* anexei, care
face o*," integrantd din
prezenta hotS.rAre.
Att'2' Prevederile prezentei hotdr6.ri pot fi contestate potrivit Legii contensiosului

administrativ nr'554/20o4 cu modificdrill
Suceava.

qi

completdrile ulterioare

ia

Tribunalul

Art.3. Prezenta hotdrdre va fi comunicatd de secretarul comunei,
Institu!iei
Suceava, pentru controlul
tate in termenul prevdzut de lege

Prefectul'ui - jude;ul

sedlnta-

Breaza, 23 r:ctombrie 2017
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