
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 


COMUNA CINDE$TI 

CONSILIUL LOCAL 


HOTARARE 
privind modificarea Hotararii cu nr. 26 din 28 iulie 2017 

Consiliullocal al cornunei CTnde~ti , judetul Neamt ; 
Vazand adresa cu nr. 10343 din 9.10.2017 a Compartimentului Verificarea Legalitatii Actelor , 

Contencios Administrativ si Procese Electorale din cadrullnstitutiei Prefectului - Judetul Neamt, cu , ' J I 

privire la exercitarea controlului de legalitate ~i referatul primarului comunei CTnde~ti privind 
necesitatea modificarii Hotararii cu nr. 26 din 28 iulie 2017in sensu I ca la anexa acesteia sa nu mai 
fie prevazute salari ile asistentilor personali , precum ~i proiectul de hotarare initiat in acest sens , 
avizat favorabil de catre comisiile de specialitate ale consiliului ; 

Avand in vedere prevederile art. 11 alin.(1) , art. 13, alin . (1) ~i art. 38 din Legea-Cadru nr. 
153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice ; 

In temeiul dispozitiilor art.36 alin .(9) ~i ale art. 45 alin .(1) din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata ,cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

HOTARA~TE: 

Art. 1 : Se modifica anexa la Hotararea cu nr. 26 din 28 iulie 2017 privind aprobarea 
salariilor de baza pentru functiile publice locale stabilite ~i avizate potrivit legii, precum ~i pentru 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cinde~ti , judetul 
Neamt , incepand cu 01 iulie 2017, conform anexei la prezenta hotarare. 

Art.2 : Primarul comunei Cinde~ti ~i compartimentul finante, contabilitate, impozite ~i taxe 
locale din cadrul Primariei CTnde~ti , vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3 : Secretarul comunei Cinde~ti va comunica ~i Tnainta prezenta hotarare institutiilor ~i 
persoanelor interesate. 

Avizat pentru legalitate, 

Secretar, 


~;:~--;:="~ 

Nr. 35 din 30 octombrie 2017 



ANExA 
la HCL Clnde~ti nr. 35/30.10.2017 


privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul platit din fonduri publice 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Clnde~ti 


1. FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE, 

Functia 
Primar 
Viceprimar 

Coeficient 
4,50 
3,50 

S

L __ 

alariul 
1.450 lei 
1.450 lei 

minim pe economie I Valoare indemnizatie 
6.525 lei 
5.075 lei 

2. NOMENCLATORUL SIIERARHIA FUNCTIILOR PUBLICE, , 

a) Func~ii publice de conducere : 

Functia Grad Nivelul Coeficient Salariul de baza, 
studiilor 

Secretar II S 
I 

3,45 5.003 lei (cuprinde ~i sporul de vechime In 
munca la nivel maxim) I 

I 

b) Functii publice de execu~ie 

Functia, Nivelul 
studiilor 

Grad profesional Coeficient Gradatia, Salariul de baza I 

I 

Referent M III superior 1,60 5 2.889 lei 
Referent M III asistent 

-
1,50 1 2.338 lei 

3. NOMENCLATORUL SIIERARHIA FUNCTIILOR CONTRACTUALE, , 

I Functia Nivelul I Grad profesional I Coeficient Gradatia, Salariul de baza 
studiilor 

Inspector S 1,60 1 2 2.619 lei 



Referent SSO/M IA 1,60 3 2.750 lei 
Sef S.V.S.U. M - 1,50 3 2.578 lei 
Sofer MIG II 1,40 5 2.528 lei 
Muncitor MIG III 1,30 2 2.127 lei 
Mu ncitor/lngrijitor MIG III 1,30 3 2.233 lei 
Muncitor MIG III 1,30 5 2.346 lei 
Muncitor MIG III 1,40 5 2.528 lei 
deservent utilaje 
Guard MIG - 1,30 5 2.346 lei 

Nota: Salariile de baza stabilite pentru functiile prevazute la gradul IA se utilizeaza ~i pentru salarizarea functiilor de la cabinetul primarului 
comunei. 
Persoana care exercita activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiaza de 0 majorare a 
salariului de baza cu 10%. 


