
                                                    ROMANIA 
                                                                   JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
    BORLEȘTI 

 

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Borlești,  judeţul Neamţ, în 

contextul transferului contributiilor de la angajator la angajat, conform 
prevederilor O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea legii nr. 

227/2015 privind codul fiscal,  începând cu 01.01.2018 
          
 Potrivit prevederilor art. 3 alin 1 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasburg la 15 occtombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ” prin 
autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă ale autorităților 
administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în cadrul legii, în nume 
propriu, și în interesul populației locale, o parte importantă a treburilor publice”;  
În conformitate cu prevederile Legii-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice; 
 Consiliul  local  al  comunei  Borlești, judeţul Neamţ; 

Având în vedere prevederile din: 
- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară  garantat în 
plată; 
- O.U.G. nr. 79/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal; 
- O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
 Luând act de: 
- Hotărârea nr. 55/31.07.2017,  privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și 
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Borlești,  judeţul 
Neamţ; 
- Procesele-verbale de consultare a reprezentanților salariaților nr. 13024 și 13025 din 
20.12.2017;                 
  Văzând  nota de fundamentare  nr. 843 din 22.01.2018,  prin care Primarul 
comunei Borlești – d-l Vasile PUICĂ propune stabilirea salariilor pentru funcțiile publice 
și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Borlești, 
începând cu data de 01.01.2018; 

Examinând referatul de specialitate nr. 842 din 22.01.2018, prin care Serviciul 
Contabilitate, Financiar, Impozite și Taxe Locale și Compartimentul Resurse Umane, 
susțin stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Borlești, începând cu data de 01.01.2018; 

Luând act de avizul  comisiei  de  specialitate ; 
În conformitate cu prevedrile art. 11 alin 1 din  Legea nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 36 alin 9, art. 45 alin 1 și ale 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 începând cu 01 ianuarie 2018, salariile de bază pentru 
funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Borlești, în contextul transferului contributiilor de la angajator la angajat, 
conform prevederilor O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, conform ANEXEI.   
 
 Art.2. Primarul comunei asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 
 
 Art.3. Secretarul comunei va comunica autoritatilor si persoanelor interesate 
prezenta hotarare. 
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