
 

                                                               H O T Ă R Â R E   
Referitor la: stabilire salarii de baza ale salariatilor din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orasului Bals si serviciilor subordonate  
 

 

             Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 13.07.2017 prin 
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.473/06.07.2017, legal constituit, 
    

 

 

 

     Luand act de: 
-raportul nr.12622/12.07.2017 al compartimentului Resurse-Umane din cadrul Primariei Bals; 
- expunerea de motive a Primarului Orasului Bals nr.11970/04.07.2017; 

- procesul-verbal nr.12620/12.07.2017 incheiat in urma consultarii cu organizatia sindicala 
reprezentativa si cu reprezentantii salariatilor la nivelul primariei Bals; 

-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals- aviz favorabil; 

    Avand in vedere prevederile: 
-art.1,art.2 alin.(1),art.6,art.7,,art.8 alin.(1),art.10 si art.11 din Legea – cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice; 

-Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale; 
-Legea nr.53/2003- Codul Muncii; 

-Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici; 

-art.36 alin.(2) lit.a), art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 

locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 

legislativa privind elaborarea actelor normative, republicata; 
      In temeiul prevederilor art.45  si art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

            Adopta prezenta  
 

                                                                HOTARARE 
 
Art.1. Incepand cu data de 01.07.2017 se aproba salariile de baza pentru functiile publice si 
contractuale din cadrul familiei ocupationale”Administratie”,utilizate in cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orasului Bals si in serviciile subordonate,conform anexei care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

 
Art.2. Drepturile salariale ale personalului prevazut la art.1 se stabilesc prin Dispozitie a 

Primarului Orasului Bals in baza prevederilor acestei hotarari. 
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Art. 3. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica, se va comunica Primarului oraşului 
Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Buget-

Contabilitate,Compartiment Resurse Umane pentru ducere la îndeplinire şi Institutiei Prefectului 
Judeţului Olt . 
 

                                                                     
 

                                                                    PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                                              CIOCIRLAN-SERBAN FELICIA-ADELINA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                                             lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                                         SECRETAR, 
                                                                                                                                                    Jr. Dinu Constantin  
Bals,13.07.2017 
Nr. 48 
 (Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi) 
 

 

 


