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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a   16 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.20 

privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia 

functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Directiei de 

Asistenta Sociala Husi 

 

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;  

 

Avand in vedere : 

 expunerea de motive privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in 

Nomenclatorul si ierarhizarea functiilor din administratia locala pentru desfasurarea 

activitatilor specifice Directiei de Asistenta Sociala Husi; Avizul Consultativ nr. 

30672 din 17.12.2018  al Comisiei Paritare din cadrul Primariei municipiului Husi. 

 raportul de avizare al Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie publică  

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

 raportul de avizare al Comisiei  de studii, prognoze şi programe economico-sociale, 

buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; 

In conformitate cu prevederile art. 6, art. 10, art. 11 si art. 38 alin. (3) din Legea-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; prevederile HG nr. 937/2018 

penntru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata; prevederile art. 36 alin. (2) 

lit. a) si ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se stabilesc salariile de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia 

functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Directiei de Asistenta 

Sociala Husi, incepand cu 01 ianuarie 2019, conform anexei care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

 

Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului 

Husi.  
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