ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZAU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL SMEENI
HOTARARE nr.78
privind stabilirea salariilor de baza corespunzatoare functiilor contractuale
din cadrul SERVICIULUI APA-CANAL
Consiliul local al comunei Smeeni, judeţul Buzau;
Avand in vedere:
-expunerea de motive inregistrata sub nr. 7008/25.07.2017, intocmita de
Primarul comunei Smeeni, Ing. Andrei Ion , in calitate de initiator ;
-referatul administratorului Serviciului Apa-Canal aflat in subordinea
Consiliului local Smeeni, inreg. sub nr. 7009/25.07.2017;
-raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Smeeni, nr.7010/25.07.2017;
-prevederile H.C.L. nr.93/19.10.2016 privind înfiinţarea şi organizarea
serviciului “CONSILIUL LOCAL SMEENI- SERVICIUL APĂ CANAL”,serviciu
public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în
subordinea Consiliului Local al comunei SMEENI,judeţul Buzău;
-prevederile H.C.L. nr. 94/19.10.2016 privind darea în administrare şi
exploatare a serviciului şi sistemului de alimentare cu apă al comunei SMEENI
judeţul Buzău către serviciul “CONSILIUL LOCAL SMEENI - SERVICIUL APĂ
CANAL”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică,
organizat în subordinea consiliului local al comunei SMEENI, judeţul Buzău ;
-prevederile H.C.l. nr. nr.20/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al „Serviciului Apa-Canal”, pe anul 2017;
-prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata
, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art. 11 , coroborate cu prevederile art.25 si ale art.38 alin.(2) , lit.b)
din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice ;
-prevederile Legii nr.6/2017,a bugetului de stat aprobat pentru anul 2017;

-prevederile H.C.L. nr. 14/2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei
Smeeni pentru anul 2017;
In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
local, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE :
Art.1. Incepand cu data de 01.07.2017 salariile de baza corespunzatoare
functii contractuale din cadrul Serviciului Apa-Canal aflat in subordinea
Consiliului local Smeeni si coeficientii de ierarhizare corespunzatori fiecarei
functii , se stabilesc potrivit anexei parte integranta din prezenta.
Art.2.

Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se

imputerniceste Primarul

comunei Smeeni ,Secretarul UAT impreuna cu

Admimnistratorul Serviciului Apa-Canal.
Art.3. Secretarul comunei va comunica în copie prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului judeţului Buzau;
- Primarului comunei Smeeni;
- Administratorului Serviciului Apa-Canal;
- Afisare spre cunostinta publica ;
Smeeni , 30.07.2017
Presedinte de sedinta
Consilier local
Tanase Vasile

Contrasemneaza
Secretarul comunei
Stanescu Anghel Luigi

Nr. 78 din 30.07.2017, com. SMEENI,jud.BUZAU
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din
data de 30.07.2017, cu respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1) din Legea nr.
215/2001, a administratiei publice locale ,republicata si actualizata, cu un numar de
13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” , 0 „abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie, din care prezenţi la sedinta 13 .

