ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA
Nr.31/13.01.2020

PROIECT DE HOTARARE

Cu privire la : stabilire drepturi salariale ale personalului din cadrul
S.C. Apaver Utilitati S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT
intrunit in sedinta ordinara din data de 29.01.2020
Având în vedere:

- Raportul nr.4/04.01.2021, al d-lui. Ustuca Constantin, in calitate de administrator al
S.C. Apaver Utilitati S.R.L, inregistrat la Primaria Verguleasa sub nr.25/05.01.2021, referitor la
aprobarea salariilor de baza brute lunare ale personalului S.C. Apaver Utilitati S.R.L, incepand cu
data de 01.01.2021;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Verguleasa nr. 33/16.10.2015, privind infiintarea
Societatii Comerciale ,,Apaver Utilitati S.R.L.’’ cu asociat unic comuna Verguleasa prin Consiliul
Local Verguleasa;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Verguleasa nr. 38/11.08.2017, cu privire la
aprobarea organigramei, numărului de posturi si statului de funcţii al S.C. Apaver Utilitati S.R.L;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Verguleasa nr.5/11.12.2020, cu privire la
modificarea statului de functii al S.C. Apaver Utilitati SRL;
- Prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr.4/2020 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara
garantat in plata;
- Prevederile O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal;
- Prevederile art.129, alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) si art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019,
privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a), din O.U.G. nr.57/2019, privind codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂSTE:
Art. 1. Se aprobă salariile de baza brute lunare pentru personalul
UTILITATI S.R.L., incepand cu data de 01.01.2021, dupa cum urmeaza:

S.C. APAVER

Nr.
crt.

Denumirea
postului/
functiei

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Administrator
Contabil
Cititor-incasator
Cititor-incasator
Instalator apa canal
Instalator apa canal

Numele si
prenumele
ocupantului
postului

Norma de
munca

Salariul de baza
brut lunar
-Lei-

Ustuca Constantin
Berbecaru Iuliana
Vacant
Piciu Gheorghe
Armeanca Dumitru
Vacant

¼ norma
¼ norma
1/1 norma
1/1 norma
1/1 norma
1/1 norma

575
600
2.995
3.343
-

Art.2. Salariile de baza prevazute la art.1 cuprind si sporul de vechime in munca;
Art.3. Prezenta hotarare poate fi contestata conform Legii 554/2004 privind contenciosul
administrativ;
Art.4. Hotărârea se va comunica:
_ Instituţiei Prefectului Judeţului Olt;
_ Primarului Comunei Verguleasa;
_ S.C. Apaver Utilitati S.R.L.;
INITIATOR
PRIMAR
Ec. Valentin Piciu

AVIZAT
Secretar general al comunei
Balmau Constantin

