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 HOTARÂREA NR.49 

                                     DIN 27.07.2017  
 
     Privind aprobarea salarizarii personalului platit din fonduri 
publice,conform Legii nr.153/2017,incepind cu luna iulie 2017. 
 
       Consiliul Local al Comunei Moneasa, Jud. Arad, intrunit in sedinta 
ordinara, astazi 27.07.2017 avand in vedere: 
 - Legea nr.215/2001 (r2) cu modific rile i complet rile ulterioare ; 
-       Analizând referatul compartimentului de specialitate si expunerea de 
motive a Primarului; 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local Moneasa; 
- Votul consilierilor locali prezenti la sedinta:  
“pentru”_6__,”impotriva”___-_, “abtineri”____-___,absenti  3. 
 
   In temeiul art.45, alin.1, si al art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
 
 

HOT R TE: 
 

   Art.1.Incepind cu luna iulie 2017 se stabileste salariul de baza lunar, 
pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului 
de specialitate a Primarului comunei Moneasa,precum si a celor din cadrul 
Serviciilor publice subordonate Consiliului Local Moneasa,cu respectarea 
Nomeclatorului functiilor necesare desfasurarii activitatilor specifice  
fiecarei institutii sau autoritati a administratiei publice locale,prevazut de 
Legea nr.153/2017'conform ANEXEI NR.1,care face parte integranta din 
prezenta hotarare; 
   Art.2.Consiliul Local Moneasa,aproba acordarea de catre Primarul 
comunei Moneasa a sporurilor,premiilor si primelor prevazute de Legea 
nr.153/2017; 
   Art.3.In perioada 1 iulie 2017-31decembrie 2021,indemnizatia maxima 
lunara de care beneficiaza consilierii locali, pentru participarea la numarul 
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maxim de sedinte este de 5%, din indemnizatia lunara a Primarului 
comunei Moneasa; 
   Art.4. Prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului - Judetului 
Arad ,Primarului comunei Moneasa, Personalului Primariei Moneasa si 
Compartimentului contabilitate din cadrul Primariei Moneasa. 
 

 
 

         PRESEDINTE  SEDINTA                           SECRETAR 
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