
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

H O T Ă R Â R E 
 

privind modificarea  capitolului II,  pct. 2 din anexa H.C.L nr.60 din 31.07.2017 pentru 
stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ 
 

 Consiliul Local al comunei Vînători  Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrată sub nr. 4226 
din 22.09.2017; 
 -Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 4226  din  22.09.2017, al Serviciului 
Financiar Contabil-Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Vînători Neamţ; 
 Adresa Instituţiei Prefectului nr. 11116 din 14.09.2017; 
 In temeiul prevederilor art.36 alin.(9)  şi ale art. 45 alin.(1) şi ale art.115 alin.1, lit.b) 
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1 . Aprobă modificarea capitolului II, punctului 2  din “Anexa” - Salarizare 
Personal Contractual,  din H.C.L nr.60/2017, în sensul eliminării  din cuprinsul acesteia-  
funcţia contractuală “BIBLIOTECAR IA”- întrucât face parte din familia bugetară 
“CULTUR Ă”   
 Art.2 . Celelalte prevederi raman neschimbate. 
 Art.3 . Primarul comunei Vînători  Neamt,  în calitate de ordonator principal de credite 
va urmări modul în care Serviciul  Financiar Contabil-Impozite şi Taxe din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ va lua toate măsurile necesare pentru 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 
 Art.4. Secretarul comunei Vînători Neamt va asigura publicitatea şi comunicarea 
prezentei hotarari instituţiilor şi persoanelor interesate. 
Nr.69 
Din 29.09.2017                             

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Neculai GHERASIM                                                            

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                        Alina-Iuliana FLOŞ 
   Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :  14  
   Pentru  :     14 
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-                                                                                            
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Iniţiator, 
Primarul comunei Vînători Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
                                                                                      
                                                                                      Avizat pt. legalitate, 
                                                                                              Secretar, 
                                                                                       Alina-Iuliana FLOŞ 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
COMUNA VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

Str. Ştefan cel Mare, nr.174 
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 

Nr.  4226  din 22.09.2017. 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 la proiectul de hotărâre  privind modificarea capitolului II,  pct. 2 d in anexa H.C.L 
nr.60 din 31.07.2017 pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi 
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători 

Neamţ 
 

 In temeiul prevederilor art.36, alin.(1) –(4) şi ale art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 
a administraţiei publice locale, ale art.11  din Legea–cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
 Supun spre aprobare Consiliuliui Local al comunei Vînatori Neamţ prezentul proiect 
de hotarâre, iar în motivarea proiectului va prezint următoarea situaţie: 
 Prin art. 1 al Hotărârii Consiliului local Vînători Neamţ  nr. 60 din 31.07.2017 privind 
stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ s-au stabilit salariile de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, conform anexei la act stabilindu-se la capitolul II – Salarizare Personal 
Contractual- funcţii de execuţie, pct. 2 salariul pentru  functia de  bibliotecar IA  incepând 
cu 1 iulie 2017, fapt ce contravine dispozitiilor imperative ale art. 38 alin. (2) lit. ,,b' 
coroborate cu cele ale art. 11 din Legea nr. 153/2017, care prevăd că de la data sus 
mentionată se stabilesc doar salariile functionarilor publici și cele ale personalului 
contractual din cadrul familiei ocupationale,,Administrație" din aparatul propriu al consiliilor 
judetene, primăriilor și consiliilor locale și al celor din serviciile publice din subordinea 
acestora; ori, functia contractuală ,,bibliotecar" face parte din familia ocupațională ,,Cultură", 
fiind prevăzută in Anexa nr. III Capitolul II pct. II lit. ,,b" din legea salarizării; 
 
 Astfel, cu respectarea prevederilor Legii-cadru nr.153/2017 propun spre aprobare 
consiliului local proiectul de hotărâre privind modificarea pct. 2 din anexa H.C.L nr.60 din 
31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ. 

 
INIŢIATOR, 

PRIMAR, 
jr.Maria PETRARIU 


