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HOTARARE
I

Nr.73/30.03.2021

Referitoare la: completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 195/18.07.2017 referitoare la stabilirea 
salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Directia 
Administrarea Strazilor si Iluminatului Publi)c cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Slatina, intrunit in §edin .a ordinara din data 
de 30.03.2021.

Avand in vedere:
- inijiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.26785/26.03.2021 la

proiectul de hotarare; j j' j I
- nota de fundamentare nr. 1627/26.03.2021 intocmit de catre Serviciul Public Directia 

Administrarea Strazilor si Iluminatului Public; |
- raportul de specialitate nr.27013/29.0; .2021 al Directiei Generale Management;
- prevederile art. 3 alin. (1) §i (4), art. 11 alin (1), alin.(3) ti alin. (4) dir! Legea - cadru nr.

153/2017 privind salarizarea personalului plait din fonduri publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare; ■ ! |

- prevederile art. 60, art.61, art.62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative 
pentru elaborarea actelor normative, republicat a, cu modificarile §i completarile ulterioare;

- avizul favorabil al Comisiei buget, finance, al Comisiei de munca §i protecfie sociala §i al 
Comisiei juridica §i de discipline, din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina;

in temeiul art. 129 alin. (2) lit. „a” si alin. (14) coroborat cu art. 139 alin.
(1), lit. „a” din Ordonanta Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOT ARA§T E:

(1) §i art. 196 alin.

Art. 1. Se aprobe completarea anexe: nr. 1 la Hoterarea Consiliului Local al municipiului 
Slatina nr. 195/18.07.2017 referitoare la stabilirea salariilor de baze pentru personalul contractual din 
cadrul Serviciului Public — Direc{ia Administrarea Strazilor si Iluminatului Public cu modificerile si 
completerile ulterioare, in sensul introducerii la lit. b). Functii de executie Ipe grade si trepte 
profesionale apunctului 8:

Nr. Functia Nivelul Coeficient
crt. , 1 1 studiilor
8. Ingrijitor ! 1 M; G 1,11

debutant i ! i M; G 1,01
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Art. 2. Anexa nr. 1 face parte integranta din prezenta hotarare;
Art. 3. Celelalte prevederi raman neschimbate;
Art. 4. Prezenta hotarare se va aduce la cuno§tinta publica pe pagina de internet a Primariei 

Municipiului Slatina §i se comunica la:
- Institufia Prefectului - Judetul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Direcfia Generala Management;
- Serviciul Public Directia Administrarea Strazilor §i Iluminatului Public.

Prese 
BERECHET ^

sedinfa,
Alexandra

ContrasemneaZa,
Secretar general al municipiului Slatina 

Mihai - Iort EDITA

adoptata cu 21 voturi „PENTRU” 
nsilieri prezenfi

- consilieri absenfi
- consilieri in funcfie.
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