
Consiliul Local al municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr. 93/15.03.2022 

HOTĂRĂRE

Privind: aprobarea unor măsuri de natură salarială pentru anul 2022 la operatorul economic 
S.C. Compania de Apă Olt S.A. la care municipiul Slatina este acţionar majoritar 

Consiliul Local al municipiului Slatina Intrunit In şedinţa extraordinară din data de 15.03.2022; 

Având 1n vedere: 
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Slatina nr. 20395/11.03.2022; 
- raportul de specialitate nr. 20398/11.03.2022 Intocmit de Compartimentul Guvernanţă Corporativă şi 
Compartiment Buget, prognoze economice; 
- adresa nr. 398/07.03.2022 a operatorului economic S.C. Compania de Apă Olt S.A. Inregistrată la 
Consiliul local al municipiului Slatina sub nr.49/07.03.2022; 
- avizul favorabil al comisiei de specialitate buget-finanţe şi juridică şi de disciplină din cadrul Consiliului 
Local al municipiului Slatina; 
- dispoziţiile art. 48 alin. 1 din Legea nr. 3 17/202 1 a bugetului de stat pe anul 2022; 
- prevederile O.G. nr. 26/2013 privind Intărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici 
la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 
indirect o participaţie majoritară, 
1n temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. a), alin.(3) lit. d) art. 139 alin. (1) precum şi ale art. 196 
alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂSTE: 

Art. 1. Pentru anul 2022, 1n completarea creşterilor cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui 
mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2022, respectiv de 6,5%, S.C. Compania de Apă Olt 
SA, operator economic la care Municipiul Slatina este acţionar majoritar, poate acorda creşteri salariale şi 
bonusuri care să determine majorarea cheltuielilor de natură salarială cu maxim 7,5%, fără a depăşi 
cumulat cu mai mult 14% nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobat pentru anul 2021. 

Art. 2. Prezenta hotărke se va aduce la cunoştinţa publică pe pagina de internet a rimăriei 
municipiului Slatina şi se comunică la: 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Administrator public; 
- Direcţia Generală Economică; 
- S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A.. 

\ 

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, 

ILIE 'Violeta Cristina Secretar general al municipiului Slatina 
Mihai - Ion i ITA 

Hot'ărârea,ă-fost adoptată cu2.0voturi „PENTRU". 
consilieri prezenţi 

- consilieri absenţi 
21 - consilieri in funcţie. 


