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Nr.498/22.12.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: majorare cuantum brut al salariului de bază pentru personalul contractual 
din cadrul Clubului Sportiv Municipal Slatina pentru anul 2023 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunitin şedinţa ordinară din data de 
22.12.2022. 

Având 1n vedere: 
- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr. 132513/15.12.2022 la 
proiectul de hotărâre; 
- nota de fundamentare nr. 7296/15.12.2022 a Clubului Sportiv Municipal Slatina — 
Compartimentul Resurse Umane; 
- raportul de specialitate nr.132687/15.12.2022 al Direcţiei Generale Management; 
- prevederile art.11 alin (1), alin.(3) i art. 38 alin. (3) lit."e" din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- avizul favorabil al Comisiei buget, finanţe, al Comisiei de muncă şi protecţie socială şi al 

Comisiei juridică i de disciplină, din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina; 

in temeiul prevederilor art.129 alin.(14), art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit. „a" din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂSTE : 

Art.l. — Prin derogare de la prevederile art. 2 alin.(1) şi alin (6) din HCL nr. 189/18.07.2017 

referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv 

Municipal Slatina, cu modificările i completările ulterioare, In anul 2023, Incepând cu data de 1 

ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul contractual din cadrul 

Clubului Sportiv Municipal Slatina, se majorează cu 10 % faţă de nivelul acordat pentru luna 

decembrie 2022. 

Art. 2. — Pentru personalul nou Incadrat, pentru personalul numit/Incadrat 1n cadrul Clubului 

Sportiv Municipal Slatina pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat 1n funcţii 

sau grade/trepte profesionale, cuantumul brut al salariului de bază se stabileşte la nivelul unei 

funcţii similare In plată. 

Art. 3. — Pentru personalul nou Incadrat, pentru personalul numit/Incadrat 1n cadrul Clubului 

Sportiv Municipal Slatina pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovatin funcţii 

sau grade/trepte profesionale, pentru care nu există funcţie similară in plată, prevederile art. 1 se 

aplică la salariul de bază brut rezultat din Inmulţirea coeficientului corespunzător funcţiei conform 



anexelor la HCL nr. 189/18.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, cu salariul de baza 

minim brut pe ţară garantat in plată In anul 2020, respectiv 2230 la care se adaugă suma 

corespunzătoare gradaţiei. 

Art. 4. — Aplicarea art. 1 i art. 3 se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin (4) din Legea-

cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Art. 5. — Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 

Municipiului Slatina i se va comunica la: 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 

- Primarul municipiului Slatina; 

- Direcţia Generala Management; 

- Direcţia Generala Economica; 

•. ],b311 Sportiv Municipal Slatina. 

nţă, 

\s.? 

Contrasemnează, 

Secretar general al municipiului Slatina 
Mihai - I ITA 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „PENTRU". 
19 - consilieri prezenţi 

1 - consilier absent 
20 - consilieri In funcţie. 


