COMUNA ICOANA
JUDEŢUL OLT
HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de
Alimentare cu Apă al comunei Icoana, jud. Olt, din subordinea Consiliului Local Icoana

Consiliul local al comunei Icoana, județul Olt,
Văzând:
- proiectul de hotarare nr. 21/22.10.2021 si referatul de aprobare nr. 1974/22.10.2021
intocmite de d-na primar Ancuta Gabriela;
- raportul de specialitate nr. 1975/22.10.2021 prin care se propune aprobarea salariilor de
bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă al
comunei Icoana;
- H.C.L. Icoana nr. 31/25.10.2019 privind reorganizarea Serviciului public de
alimentare cu apă al comunei Icoana, Judeţul Olt, cu modificari ulterioare;
- avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Icoana nr. 21/29.10.2021;
Având în vedere prevederile:
- art. 11 alin. (1) şi art. 38 alin. (3) lit.e) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completprile ulterioare,
- H.G. nr. 4/2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară;
In temeiul art. 129 alin.(2) lit. d), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin.( 1) lit. a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 – Se aprobă salariile de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Serviciului
Public de Alimentare cu Apă al comunei Icoana, jud. Olt, conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotărâre .
Art. 2 – Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1)
din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se
stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.300 lei lunar, pentru un
program normal de lucru în medie de 169,333 ore pe lună, reprezentând 13,583lei/oră.
Art. 3 - Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul
comunei Icoana și Serviciul Public de Alimentare cu Apă al comunei Icoana, Jud. Olt.
Art. 4 – Prezenta hotarare se comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, Serviciului
Public de Alimentare cu Apă Icoana, Primarului comunei Icoana şi va fi afişata pe site-ul
instituţiei.
Preşedinte,
Tănase Aniel - Gabriel
Contrasemnez cf. art. 243, alin. (1),
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
Secretar general
Nicolaita Viorel
ICOANA
Nr. 33 din 29.10.2021
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri din numărul total
de 11 consilieri în funcție și 11 consilieri prezenți .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI
LOCAL NR. 33/29.10.2021
Nr.
Data
Semnătura persoanei responsabile
Operațiuni efectuate
crt.
ZZ/LL/AN
să efectueze procedura
0
1
2
3
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu
29/10/2021
1 majoritate
x simplă □ absolută □ calificată
2 Comunicarea către primar
05/11/2021
3 Comunicarea către prefectul județului
05/11/2021
4 Aducerea la cunoștința publică
05/11/2021
Comunicarea, numai în cazul celei
5
cu caracter individual
Hotărârea devine obligatorie sau 05/11/2021
6
produce efecte juridice, după caz

Anexa la H.C.L. ICOANA nr. 33/29.10.2021

SALARIILE DE BAZA PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL din cadrul
Serviciului Public de Alimentare cu Apă a comunei Icoana, jud. Olt, din subordinea Consiliului
Local Icoana

Nr.crt.

Funcţia

Nivel studii

Gradaţia
0

1.

Administrator I

M

2900

2.

Inspector gradul IA

SSD

2800

3.

Muncitor calificat I

M/G

2700

4.

Muncitor necalificat I

M/G

2400

Preşedinte,
Tănase Aniel - Gabriel
Contrasemnez cf. art. 243, alin. (1),
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
Secretar general
Nicolaita Viorel

