
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: stabilire salariu de baza pentru consilierul juridic din cadrul aparatului de 

lucru al Consiliului Local al orasului Bals 
 

 

 

Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 31.01.2018  prin Dispozitia Primarului 
Orasului Bals nr.76/25.01.2018, legal constituit, 
 

 
 

Avand in vedere: 

- Raportul  de specialitate nr.24245/21.12.2017 al Compartimentului Resurse Umane 

din cadrul Primariei orasului Bals; 

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

- Prevederle art.3 alin.(1) si (4) ,art.6,art.10,art.11,art.12,art.13,Anexei nr.VIII, 

cap.I,lit.A pct.III si cap.II lit.A pct.IV  din Legea nr.153/2017-Lege –cadru privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice,cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Prevederile art.160,161,162 alin.(3) din Legea nr.53/2003-Codul Muncii-

republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile H.G. nr.846/2017 pentru stabilirea salariului minimbrut pe tara garantat in 

plata; 

- Prevederile O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul Fiscal coroborate cu prevederile art.VII din OUG nr.82/2017 pentru 

modificarea si completarea unor acte normative; 

- Proces-verbal nr.24246/21.12.2017 incheiat cu ocazia consultarilor organizate de 

Primaria Bals cu Sindicatul Consillium , in vederea aplicarii art.11 alin.(1) din Legea 

nr.153/2017 Lege –cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art.36 alin.(9),art.61 alin.(3) si (4),art.63 alin.(4) lit.a) si art.77 din Legea 

nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata, cu modificariel si 

completarile ulterioare; 

         In temeiul art.45 alin.(1) si ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administratiei 

publice locale ,republicata, cu modificariel si completarile ulterioare; 

Adopta prezenta  

                                                                 HOTARARE 

 

 Art.1. Incepand cu data de 01.01.2018 se stabileste salariul de baza al doamnei Dica 

Liliana,consilier juridic in cadrul aparatului de lucru al Consiliului Local Bals ,gradul I, gradatia 

5,coeficient de ierarhizare 4,35, in cuantum de 7566 lei/ luna . 

Art.2. Incepand cu aceeasi data isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.49/13.07.2017. 
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Art. 3. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica, se va comunica persoanei 

nominalizate la art.1, 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, 
                                                                           COSTACHE RAMONA ILEANA 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  
Bals  31.01.2018 
Nr.8 
 (Hotararea a fost adoptata cu 18  voturi) 

 

 


