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HOTĂRÂREA  NR. 116 
din 19.12.2017 

 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sagu  
 

      Consiliul Local al comunei Şagu, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
19.12.2017 
      Având în vedere: 
- prevederile art. 121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO, 
partea I, nr. 767/31.10.2003, 
- Proiectul de hotărâre și expunerea de motive a inițiatorului – domna Brăneț 
Emilia – primar a comunei Șagu; 
- prevederile art.11 și art.38 din Legea nr.153/28.06.2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice 
- prevederile HG nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe 
tara garantat in plata; 
- prevederile art.7 din OUG nr. 90 -privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene 

- prevederile art.36 (2), lit.a, (3), lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, actualizată 
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local a comunei Șagu 
- votul „pentru” a 10 consilieri, din cei 13 in funcţie, fiind prezenţi 11 consilieri, 
1 vot împotrivă   
       În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 
privind Administratia Publică Locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

       Art.1. Se aprobă coeficienții care stau la baza determinării salariilor de 
bază pentru funcțiile publice din Primaria comunei Șagu, conform anexei 
(functionari publici de conducere si functionari publici de executie), care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art.2. Se aprobă coeficienții care stau la baza determinării salariilor de 
bază pentru funcțiile contractuale din Primariei comunei Șagu, conform anexei 
(personal contractual si asistenti personali), care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
      Art.3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Primarul comunei 
Sagu, prin emiterea de dispoziţii individuale funcţionarilor publici şi personalului 
contractual, ce fac obiectul prezentei hotărâri, prin stabilirea drepturilor 
salariale, în condiţiile legii. 
      Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică cu: 
        -  Instituţia Prefectului - Judeţul Arad; 
        -  va fi publicată prin afişare la sediul Consiliului local a comunei Șagu și 
pe site-ul propriu www.primariasagu.ro 
 

    Președinte de şedinţă,                                               Contrasemnează,     
          Roșu Viorel                                                               Secretar 
                                                                                        Roman Dan 


