ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA
Nr. 16/31.03.2020
HOTĂRÂRE
Cu privire la: stabilirea salariilor de bază pentru functionarii publici și personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Verguleasa,
începând cu anul 2020
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT,
Intrunit in sedinta ordinara din data de 31.03.2020
Având în vedere:
- Referatul secretarului general comunei Verguleasa nr.1332/04.03.2020, cu privire la
majorarea cu procentul de 7,21% a salariilor de bază la gradatia 0, pentru funcționarii
publici și personalul contractual, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Verguleasa, începând cu anul 2020;
- Procesul verbal nr.1358/04.03.2020, cu privire la consultarea salariatilor din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Verguleasa, referitor la stabilirea salariilor
de baza, incepand cu anul 2020 ;
- Raportul Compartimentului financiar-contabil nr.1362/04.03.2020, cu privire la
incadrarea in cheltuielile de personal prevazute in bugetul local de venituri si cheltuieli al
comunei Verguleasa pe anul 2020, a majorarii cu procentul de 7,21%, a salariilor de baza,
incepand cu anul 2020, ale functionarilor publici si personalului contractual, din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Verguleasa ;
- Hotararea Consiliului Local Verguleasa nr.18/12.04.2019, cu privire la stabilirea
salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Verguleasa, începând cu anul 2019;
- Dispoziția Primarului Comunei Verguleasa nr.2/03.01.2019, cu privire la stabilirea
indemnizatiei lunare a domnului Vladescu Valentin, avand functia de demnitate publica de
Viceprimar al comunei Verguleasa, judetul Olt, incepand cu data de 01.01.2019;
- Hotararea Consiliului Local al comunei Verguleasa nr.12/20.02.2020, privind
aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Verguleasa pe anul 2020;
- Prevederile art.2 din Hotararea Consiliului Local al comunei Verguleasa
nr.10/20.02.2020, privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de
specialitate al Primarului comunei Verguleasa, judetul Olt;
- Prevederile art.11, art.12, art.19, art.25 alin.(1), art.37, art.38 alin.(4) si art.39 din
Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art.1 si art.2 din Hotararea Guvernului nr.935/2019 pentru stabilirea
salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
- Prevederile art.1 alin.(1), art.159, art.160, art.162 si art.164 alin. alin.(12) si (3) din
Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art.1 alin.(1), art.365, art.417, art.538, art.549 alin.(1) si art.552 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Proiectul de hotarare nr.97/13.03.2020;
- Referatul de aprobare nr.98/13.03.2020;
- Rapoartele nr.105, 108/24.03.2020 si 111/25.03.2020 ale comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate din cadrul Consiliului local al comunei Verguleasa, cu privire la
avizele favorabile la proiectul de hotarare;
- Raportul nr.114/25.03.2020, al compartimentului de specialitate, cu privire la avizul
de legalitate la proiectul de hotarare;
Ìn temeiul prevederilor art.129 alin.(1) si alin.(2) lit.a), art.139 alin.(1) si art. 196
alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTĂRÂȘTE:
Art. 1. (1). Începând cu anul 2020, se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Comunei Verguleasa, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre;
(2). În salariul de bază pentru funcţia de conducere specifica, este inclusă gradaţia
aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim.
(3). Salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt stabilite pentru gradaţia 0.
Art. 2. Stabilirea salariilor de baza lunare pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Verguleasa, functie
de gradatie, se realizează de către Primarul comunei Verguleasa, prin dispoziții
individuale, cu respectarea prevederilor art.25 din Legea-cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Art. 3. Nivelul veniturilor salariale se stabileste cu incadrarea in cheltuielile de
personal prevazute in bugetul local;
Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară îşi
încetează aplicabilitatea.
Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Olt;
- Primarului Comunei Verguleasa;
- Compartimentului financiar - contabil .
Prezenta
abtineri.
-

hotarare a fost adoptata cu 10 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0
consilieri locali aflati in functie – 11
consilieri locali prezenti la sedinta – 10
consilieri locali absenti da la sedinta - 1

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
BUNCILA CONSTANTIN

Contrasemneaza pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
CONSTANTIN BALMAU

Anexa la H.C.L. nr.16/31.03.2020
SALARII DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN
CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VERGULEASA,
INCEPAND CU ANUL 2020

1. FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE SPECIFICE
Nr.
crt.
1

Nr.
crt.
1

2

3

Functia
Secretar general al comunei Verguleasa

2. FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE
Functia
Auditor, grad profesional superior
grad profesional principal
grad profesional asistent
Consilier, consilier juridic, expert, inspector;
grad profesional superior
grad profesional principal
grad profesional asistent
grad profesional debutant
Referent; grad profesional superior
grad profesional principal
grad profesional asistent
grad profesional debutant

Nivelul
studiilor
S

Salariu de baza - lei

Nivelul
studiilor
S
S
S
S

Salariu de baza -lei la
gradatia 0
4.255
3.968
3.695
4.255

S
S
S
M
M
M
M

4.107
3.814
3.521
3.227
3.081
2.934
2.787

Nivelul
studiilor

Salariu de baza – lei
la gradatia 0

S

3.815

S
S
S
M
M
M
M
M
M
M
M; G

3.668
3.521
3.374
2.494
2.418
2.347
2.277
2.494
2.406
2.289
2.230

M; G
M; G
M; G
M; G
M; G
M; G
M; G

2.406
2.289
2.406
2.347
2.289
2.230
2.230

5.884

3. FUNCTII CONTRACTUALE
Nr.
crt.

1

2
3
4
5
6

7

8

Functia
Consilier, expert, inspector de specialitate,
revizor contabil, arhitect, referent de
specialitate, inspector casier gradul IA
gradul I
gradul II
debutant
Referent, inspector, arhivar, referent casier IA
I
II
debutant
Sef Serviciu Voluntar Situatii de Urgenta
Administrator I
II
Portar, paznic, pompier, guard, bufetier,
manipulant bunuri, curier
Şofer I
II
Muncitor calificat I
II
III
IV
Muncitor necalificat I
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