


Art.3.(1) Prezenta hotarare se comunica Prefectului Judetului Galati în vederea 
exercitarii controlului cu privire la legalitate, si se aduce la cunostinta publica prin grija 
secretarului Comunei Munteni . 

(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Primariei
Comunei Munteni . si pe pagina Web a Primariei Comunei Munteni. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.422 

privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Munteni , judetul Galati, incepand cu I ianuarie 2020 

PRIMARUL COMUNEI MUNTENI, JUDEŢUL GALAT!; 
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului înregistrata la nr.423/17.01.2020; 

A vand in vedere Raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Munteni,inregistrat la nr.424/17.01 .2020; 

A vand in vedere procesul - verbal de consultare cu reprezentantii functionarilor publici si 
salariatiilor înregistrat sub nr. 425/17.01.2020; 

A vand in vedere Raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 ,2 si 3 ale Consiliului Local al comunei 
Munteni; 

Avand in vedere HCL nr. 38/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii 
publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Munteni , 
judctul Galati , incepand cu data de 1 iulie 2017 ; 

Avand in vedere prevederile art. 1 din HOTARARE nr. 935 din 13 decembrie 2019 
pentru stabilirea salariului de baza minii:11brutpe !.:1.ra g3:r.antat in plata ; 

Avand in- vedere prevederile art. 11, alin. I, art.38, alin.2, lit.b si c din Legea-cadru 
nr.153/2017, privind salarizarea personalului din fonduri publice; 

A vand in vedere art.34 alin.(2) si (7) din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri 
în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Avind in vedere prevederile art.129 alin.(2) litera "a" alin.(3) lit."c" din OUG nr.57/2019 
privind codul administrativ; 

In baza prevederilor art.139 alin.(3) litera (a) din OUG nr.57/2019 privind codul 
administrativ; 

PROPUNE: 

Artl. Se stabilesc salariile de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Munteni , incepand cu 1 ianuarie 2020, confonn anexei , 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotatari se insarcineaza primarul 
comunei Munteni . 

Art.3.(1) Prezenta hotarare se comunica Prefectului Judetului Galati in vederea exercitarii 
controlului cu privire la legalitate, si se aduce Ia cunostinta publica prin grija secretarului Comunei 
Munteni. 

(2) Aducerea Ia cunostinta publica se face prin afisare la sediul Primariei Comunei Munteni .
si pe pagina Web a Primariei Comunei Munteni. 




