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 HOTĂRÂREA 
Nr.29 din 25 aprilie 2018 

pentru modificarea anexei nr. 1- Grila de salarizare aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
31/31.07.2017,  privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din  
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crevedia, judetul Dambovita, modificată prin 

Hotărârile Consiliului local nr. 56/30.10.2017 și 18/28.02.2018 
 

Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, întrunit în ședința ordinară din 
data de 25.04.2018,  având în vedere:  
• Expunerea de motive nr. 4693 din 19.04.2018 și proiectul de hotărâre nr. 26/19.04.2018, ale 

primarului comunei Crevedia, modificate cu nr. 4988/25.04.2018; 
• Rapoartele de specialitate nr. 4694/19.04.2018 și nr. 4989/25.04.2018;  
• Hotărârea Consiliului local Crevedia nr. 31/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru 

personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Crevedia, județul Dâmbovița, modificată prin Hotărârile Consiliului local nr. 56/30.10.2017 și nr. 
18/28.02.2018; 

• Adresa nr. 4578/18.04.2018 a Primăriei Crevedia și avizul Sindicatului Independent ”Funcționari Publici, 
Personal Contractual, CAS și Administrație Publică Dâmbovița” (rezoluție pe adresă) privind coeficientul 
de ierarhizare pentru funcția publică de Referent de Specialiate, grad profesional Principal, gradația 5 
de vechime în muncă; 

• Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
 

În temeiul art. 45 alin (1) și art. 115 alin. (1) lit. “b” din  Legea nr. 
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,   

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.- Se modifică anexa 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 31/31.07.2017 privind stabilirea 

salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Crevedia, județul Dâmbovița, modificată prin Hotărârile Consiliului local nr. 

56/30.10.2017 și 18/28.02.2018, astfel: 

-  la pct. b) ”Funcții publice de execuție” se va adăuga: ”Referent de specialitate, grad 

profesional principal, gradația 5 de vechime în muncă, coeficient de ierarhizare 2,60”. 

Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica  Institutiei Prefectului judetului Dambovita, 

Primarului comunei Crevedia care va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin compartimentele de 

specialitate, prin grija secretarului comunei Crevedia, în termen legal. 
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