
                                       ROMANIA  
                           JUDETUL SATU MARE 
                                    COMUNA APA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
  

  HOTĂRÂREA  Nr. 35 / 27.07.2017 
privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Apa.  

 Consiliul local al comunei Apa, judetul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de  
27.07.2017 
 Având în vedere: 

- prevederile art.11,art.38 alin.2, lit.b) ,c) şi f) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice,   

- luând în considerare consultăriIe care au avut loc cu grupa de sindicat din Primăria 
comunei Apa, aparţinând  Sindicatului “Proautonomia”, materializate prin procesul 
verbal nr.807/19.07.2017, 

 
          În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a) şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

HOTĂRARE: 

 
  Art.1. (1) Începând cu data de 1 iulie 2017 se stabilesc salariile de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Apa , conform  anexei  ,care  face  parte  integrantă  din  prezenta    hotărâre. 
 (2) Reîncadrarea şi drepturile salariale ale funcţionarii publici şi personalul contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Apa se stabilesc prin dispoziția 
primarului în conformitate cu art.36, alin.1 din Legea nr.153/2017. 
 (3) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,salariile de 
bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Apa, se va modifica prin dispoziția primarului în funcţie de coeficientul 
stabilit.  
 Art.2. Începând cu data de 1 iulie 2017 se stabileşte indemnizaţia lunară de care 
beneficiază consilierii locali , care va fi în cuantum de 580 lei (10% din indemnizaţia lunară a 
primarului). Indemnizaţia se va calcula lunar pentru fiecare consilier , proporţional cu prezenţa la 
şedinţele  din luna respectivă. 
 Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul,secretarul 
comunei şi compartimentul financiar contabil . 
 Art.4. Prezenta se comunică cu :  Institutia Prefetului – Judeţul Satu Mare şi se va afişa 
pe site-ul instituţiei . 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din Legea 

nr.215/2001, republicata cu completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un 

numar de 11  voturi “pentru”; 0“abtineri”; 0“impotriva” .        
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