
ROMANIA 

JUDETUL  BACAU 

CONSILIUL     LOCAL     AL  COMUNEI    LIVEZI         

                                                             H O T A R A R E 

          Nr.  25  din 31. 07.2017   

                                  Privind stabilirea  salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului 
contractual din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Livezi   si structurilor subordonate  
Consiliului Local  al comunei  Livezi , judetul Bacau  

                          Consiliul Local al  comunei  Livezi , judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara in data de 
31.07. 2017; 

                            Analizand  expunerea de motive a Viceprimarului  comunei Livezi ,inregistrata sub nr.  
din  3843   DIN  28.07 .2017 prin care se propune  stabilirea  salariilor de baza pentru functionarii publici 
si personalul contractual din  cadrul aparatului   de specialitate al primarului comunei  Livezi  si 
structurilor subordonate  Consiliului Local   Livezi , Referatul  secretarului comunei  Livezi  ,d-nul  Neica  
Eusebiu  inregistrat sub  nr. 3842    din   28.07.2017,  precum si Raportul  compartimentului Bugete , 
contabilitate , venituri  intocmit  de d-na Contabil sef Calin  Elisabeta ,   inregistrat sub nr.  3841   din  
28.07.2017.; 

                           Avand in vedere   prevederile art . 11.  (1) si art.  38 (2) lit.” b”  din Legea 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,;  

                           Vazand rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  Livezi . 

                           În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

                                                             H O T A R A S T E : 

                  Art.1 Se aprobă   salariile de baza ale ale functionarilor publici si personalului contractual din 
cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei  Livezi   , judetul Bacau  si structurilor 
subordonate  Consiliului Local   Livezi    conform  anexei    parte integranta din prezenta hotarare. 

                  Art.2. Viceprimarul  comunei   Livezi , in calitate de  ordonator principal de credite  si 
conducator al institutiei  va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

                  Art.3 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Bacau, Viceprimarului 
comunei  L ivezi   si se aduce la cunostinta publica prin afisare. 
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     Hotararea  a fost  adoptata  adoptata  cu cvorumul  necesar  ,    majoritate    de voturi ,   13   consilieri  
prezenti  din 15   alesi  si validati    ,   8   voturi    voturi pentru , 3  voturi  impotriva  si   2  abtineri   . 


