HoTĂnÂREA

Nr18/2o18

privĺnd modificarea HCL nr 70l20I7 privind stabilirea salariilor de bazä pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului Comunei Tilişca, Judeţul Sibiu începândcu data de 01.01.2o18
Consiliul Local al comunei Tilisca, Judetul Sibĺu, întrunitînşedinţă ordinară publică la
data de 13 martie 20L8,
Analizând rapoľtul nr. 48 din 09'03.2018 prin care Prĺmarul Comunei Tilisca propune
modĺficarea HCL nr 70l20L7 privind stabilĺrea salariilor începândcu data de 01.01.2018,
expunerea de motive nr. 49 din 09.03.2018 şĺavizul comisiei pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire
comunală, protecţia medĺului, servicii şi comeţ,
In conformitate cu:
- dispozitiile art. 2 alin.l lit. a, art. 10, art. 11 alin. 1 si alĺn.4, art' 72, art.25 si art. 40 din
Legea nr' 753lŻ017 prĺvind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
- prevederile OUG nr 9Il2017 pentru modificarea si completarea Legii nr 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
- prevederile oUG nr 90l20I7 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea
şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene
Înbaza preveáerilol. ă.t sg si 64 din Legea nr 24|ŻOOO privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative,
In temeiul prevederilor art' 36 alin' (2) lit. a) si alin. (9), art' 45, aľt 115 alin (1) lit b)
din Legea nr. 275l2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificărĺle si
com pletărĺle ulterioare,

HoTĂnĂSTE:

Aft unic: "Se aprobă abrogarea art 5 si art 6 din HCL nr 7Ol2O77 privind
stabilirea salarĺilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului ComuneiTilişca, Judeţul Sibiu, începând
cu data de 01.01.201B", restul prevederilor HCL nr 70l20L7, rămân neschimbate.
Adoptatä la Tilişca la data
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