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                                               PROIECT DE HOTĂRÂRE  

                                              Nr. 2752  din 27.12.2018  
privind actualizarea salariilor funcționarilor publici și personalului contractual din Primăria comunei Rus                            

                                                          familia ocupațională ,,Administrație” 

           Primarul comunei Rus   

              Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.2751/27.12.2018 a primarului comunei Rus ; 
- raportul întocmit de secretarul comunei; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Rus; 

- prevederile HCL Rus  nr.53/2017 privind actualizarea grilelor de salarizare pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din Primăria comunei Rus , cuprinși în familia ocupațională ,,Administrație” ; 

- prevederile HG nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată ; 

- prevederile art.11 și 38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- Anexa VIII , Cap I, lit.A ,pct.II ; Anexa VIII , Cap.II, lit. A, pct IV și Anexa III , Cap.II, lit. (b) din Legea 
nr.153/2017;  

- prevederile art.36 ,alin. (2), lit.(a ) și alin.(3), lit. (b) ,din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală 

,republicată ,cu modificările și completările ulterioare. 
               În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală ,republicată ,cu 

modificările și completările ulterioare.                                     

                                                                       PROPUN   : 

 

Art.1. Se aprobă actualizarea grilelor de salarizare  pentru funcționarii publici  și personalul contractual din 

Primăria Rus , familia ocupațională ,,Administrație” , prin raportare la salariul minim brut pe țară garantat în plată  

în vigoare.   
 
Art.2. Începând cu luna ianuarie 2019, se stabilesc salariile de bază  ale  funcționarilor publici din Primăria Rus  , 

conform grilei de salarizare cuprinsă în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre  . 

 

.Art.3. Începând cu luna ianuarie 2019, se stabilesc salariile de bază  ale  personalului contractual din Primăria 
Rus  , conform grilei de salarizare cuprinsă în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre  . 

 

Art.4. Începând cu luna ianuarie 2018, indemnizația consilierilor locali din cadrul Consiliului local Rus , se 
stabilește la 10% din indemnizația primarului ( raportată la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în 

vigoare), pentru numărul  maxim de 3 ședințe permise de lege într-o lună ( o ședință ordinară și două ședințe pe 

comisii) . Indemnizația se acordă proporțional în funcție de numărul ședințelor la care participă fiecare consilier 
local ( 1 ședință = 3,34% din indemnizația primarului ; 2 ședințe = 6,67% din indemnizația primarului).  
 

Art.5. Salariile lunare  ale funcționarilor publici și personalului contractual din Primăria Rus , familia 

ocupațională ,,Administrație” ,vor fi stabilite individual pentru fiecare angajat , prin dispoziție a primarului , după 
adoptarea prezentei hotărâri , cu respectarea grilelor de salarizare aprobate și a art. 25 din Legea nr.153/2017. 

 

Art.6. Începând cu 1 ianuarie 2019 își încetează aplicarea HCL Rus nr.53/2017 . 
 

 

Art.7. Prezenta hotărâre  poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
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Art.8. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei , către : 

 
- Instituția Prefectului - Județul Sălaj; 

- Dosar hotărâri; 

- Compartiment  contabilitate; 
- Primarul comunei Rus ; 

- Compartiment resurse umane. 

- Se afișează la primărie și se publică pe site : www.comunarus.ro 
 

 

 

 
INIȚIATOR  ,                                                                                                                AVIZAT   PENTRU LEGALITATE, 

PRIMAR ,                                                                                                                               SECRETARUL COMUNEI ,    

PINTEA ALEXANDRU                                                                                                             BORA IOAN MARIAN 
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