
                 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI BUGHEA DE JOS
JUDEȚUL ARGEȘ

Str. Ion Marin Iovescu, Nr. 47,
Cod poştal  117165, Bughea de Jos, România
Tel/Fax: +4(0248)536808; +4(0248) 537480

Web: www.primariabugheadejos.ro
E-mail: primariabugheadejos@yahoo.com

HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariului de bază pentru funcția publică de inspector grad asistent angajat în

aparatul de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, județul Argeș 

       Consiliul Local al comunei Bughea de Jos, judeţul Argeş, întrunit în ședința de lucru ordinară a lunii 
iunie
       Analizând referatul de aprobare înocmit de  primarul comunei Bughea de Jos, judeţul Argeş, înregistrată 
cu nr.3257/12.06.2020, şi raportul de specialitate întocmit de secretarul general, înregistrat cu 
nr.3258/12.06.2020

Având în vedere:
       prevederile OUG 1/2019 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor
acte normative
       prevedrile Lg 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
       HG nr.935/2019   pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată
       preverile HCL nr.6 /30 ianuarie 2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și 
personalul contractual angajat din aparatul de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, județul Argeș
       avizul favorabil al celor trei comisii  pe probleme ale consiliului local comunal,
       prevederile  art 129 alin (2), lit. a, alin. (3) lit. a şi art 139, alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul 
administrativ
       prevederile Legii 273/2006 a Finanțelor publice locale
       Reținând dispozițiile legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică locală
       În temeiul art. 139, alin.1 și art. 196 alin.1 lit (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

      Art.1 – Se stabilește salariul de bază  pentru funcția publică de inspector grad asistent din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos la suma de 4 375 lei
    Art.3 – Primarul comunei Bughea de Jos, compartimentul buget – contabilitate și resurse umane vor urmări
ducerea la îndeplinire a prevedrilor prezentei hotărâri; 
    Art.4 – Prezenta hotărâre va fi afişată pentru aducerea la cunoştinţa publică prin afișare şi va fi comunicată,
în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Bughea de Jos și Instituţiei Prefectului – judeţul Argeş prin 
grija secretarului comunei Bughea de Jos.

        Preşedinte de şedinţă ,                                                                              Contrasemnează pentru legalitate
            Consilier local,                                                                                                      Secretar general, 

    Gheorghe Sanda                     Bianca  Golumbeanu
                        
           

    
Nr.34/30 iunie 2020

   

Total consilieri 13 din care13 prezenți 12 voturi pentru, 1 voturi contra, 0 abtineri.
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