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Nr. 5 /20.01.2021

HOTARARE

Referitoare la: mentinere cuantum brut al salariului de baza pentru functionariipublici
si personalul contractual din cadrul Primariei municipiului Slatina 
pentru anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Slatina, intrunit in §edinta extraordinara 
de indata din data de 20.01.2021.

Avand in vedere:
- inijiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.3577/14.01.2021 la
proiectul de hotarare;
- raportul de specialitate nr. 4945/19.01.2021 intocmit de catre Direcpa Generala Management;
- prevederile OUG nr.226/2020 privind unele masuri fiscal - bugetare §i pentru modificarea §i 
completarea unor acte normative §i prorogarea unor termene;
- prevederile art.ll alin.(l), alin.(3) §i art.38 alin.(3) lit.„e” din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile §i completarile ulterioare;
- avizul favorabil al Comisiei buget, finance, al Comisiei de munca §i protectfe sociala §i al Comisiei 
juridica §i de discipline, din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina;

In temeiul prevederilor art.129 alin.(14), art.139 alin.(l) §i art.196 alin.(l) lit.„a” din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile §i completarile ulterioare,

HOTARA§TE :

Art.l. -Prin derogare de la prevederile art.2 alin.(l) §i alin.(6) din HCL nr.191/18.07.2017
referitoare la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici §i personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina, cu modificarile §i completarile,
Tn anul 2021, incepand cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de baza de care beneficiaza
functionarii publici §i personalul contractual din cadrul Primariei municipiului Slatina se menpne la
acela§i nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020 in masura in care personalul ocupa 
aceea§i funcpe §i i§i desfa?oara activitatea in acelea§i condipi.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica la:
- Institupa Prefectului - Judeful Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Di rec^i a General a Managem ent;

*XDirectia Generala Economica.

Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi „PENTRU” 
20 - consilieri prezenji

Contra
Secretar general i li Slatina

Mihai

1 - consilier absent 
21 - consilieri in funcfie.
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