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HOTĂRÂREA NR. 31

Cu  privire  la  :   aprobarea  salariilor  de  bază,  pentru
personalul  din  cadrul  Serviciului  public  de
alimentare  cu  apă  și  canalizare  Roșiile,  cu
personalitate  juridică,  din  subordinea  Consiliului
Local Roșiile

Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa
sa ordinară din data de  21.04.2021 la care participă un număr de 11
consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;

Având  în  vedere  că  domnul  Trușcă  Ion-Dumitru  fost  ales
preşedinte  de  şedinţă  pentru  o  perioadă  de  trei  luni  în  şedinţa
Consiliului local Roşiile din data de 29.03.2021;

Referatul  secretarului  general  UAT  Roșiile  și  raportul  de
specialitate înregistrat la nr. 1371 și nr. 1372/15.04.2021  prin care se
propune  aprobarea  salariilor  de  bază  pentru  funcţionarii  publici  şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Roșiile şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local,
având în vedere salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata,
transferul contribuțiilor de asigurări sociale și contribuțiile de asigurări
sociale  de  sănătate  din  sarcina  angajatorului  în  sarcina  angajaților,
organigrama și  statul  de  funcții,  cu  încadrarea  în  fondurile  bugetare
potrivit  principiului  sustenabilității  financiare,  stabilirea  salariilor  de
bază  se  stabilesc  prin  hotărâre  a  autorității  deliberative,  obligată  să
asigure comunității cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice
de interes local, prevăzute de lege, și care este competentă să aprobe,
în condițiile legii bugetul de venituri și cheltuieli al unității administrativ-
teritoriale,  la  propunerea  autorității  executive,  ce  are  atribuția  de  a
gestiona sistemul  de salarizare,  în  calitate  de ordonator  principal  de
credite, precum și atribuția de a propune un astfel de proiect de act
administrativ, cu luarea în considerare a finanțării numărului total de
posturi,  stabilit  în  condițiile  legii;  Se  are  în  vedere  că  SPAC  are
personalitate juridică și este în subordinea consiliului local; 

Având în vedere:
-  procesul-verbal  al  ședinței  consiliului  local  din  data  de

21.04.2021 cu privire la stabilirea salariilor;
-  rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administraţie publică

locală,  juridică,  apărarea  ordinii  şi  liniştii  publice,  a  drepturilor
cetăţenilor, Comisiei pentru programe de dezvoltare economico socială,
buget-finanţe,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  localităţii,
agricultură, gospodărire comunală şi comerţ;
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-  Procesul  Verbal  nr.  1370/15.04.2021  întocmit  cu  ocazia
consultării salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Roșiile şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local;

-  Avizul de legalitate dat de secretarul comunei Roșiile proiectului
de hotărâre;

 -  Nota  de  fundamentare  întocmită  de  compartimentele  de
specialitate;

- Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea bugetului local al
Serviciului  public  de  alimentare  cu  apă  și  canalizare  Roșiile,  cu
personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local Roșiile comunei
Roşiile, judeţul  Vâlcea la venituri și cheltuieli pe anul 2021 si estimările
pe 2022-2024, cu luarea în considerare că acesta nu a suferit modificări
față  de  forma  anterioară,  cu  încadrarea  în  cheltuielile  de  personal
aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli;

În  conformitate  cu  prevederile  OUG nr.  226/2020  privind  unele
masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte
normative si prorogarea unor termene, art. 3,  art.11 şi art.38 alin.(1) şi
alin.(3) lit.e), f), art. 18, art. 19, art. 13 alin. 1, pct.16, 28  lit.C, anexa
nr. IX, anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea -
cadru  privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri  publice
nr.153/2017, coroborat cu art.  1 din HG nr.  4/2021 privind stabilirea
salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, art. 5 din OUG
90/2017, L. 53/2003 privind codul muncii,  L. nr.  188/1999 r2, privind
statutul funcționarilor publici, L. nr. 241/2006 a serviciului de alimentare
cu apa si de canalizare, art. 14, 16, 17, 20-23, 40 Legea nr. 273/2006,
privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  ulterioare,  cu
respectarea Legii nr. 24/2000 r2, privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, art.  7 din Legea nr. 52/2003 r1
privind transparența decizională în administrația publică, art. 33 din L.
153/2017;

În temeiul art. 129, alin. (2) lit. a), d), alin. 4 lit. a), alin. (7), (12),
(14), art. 133 alin. (1), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit a), art. 196 alin. (1)
lit. a), art. 197 – 200 coroborate cu art. 153-155 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu
11  voturi  pentru,   Consiliul  local  al  comunei  Roşiile,  judeţul  Vâlcea,
adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se stabilesc salariile de bază, pentru personalul din cadrul
Serviciului  public  de  alimentare  cu  apă  și  canalizare  Roșiile,  cu
personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local Roșiile, conform
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2. (1). Drepturile  salariale  lunare  brute  ale  personalului
prevăzut la art. 1 se stabilesc prin acte administrative individuale, cu
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și
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cheltuieli,  gestionarea  sistemului  de  salarizare  asigurându-se  de
ordonatoruii de credite, în condițiile legii.

(2). Salariile  de  bază  aferente  funcțiilor  de  execuție  sunt  la
gradația 0 la care se va adăuga tranșa de vechime corespunzătoare în
muncă.

Art. 3.  Se acordă indemnizația de hrană lunară reprezentând a
12-a parte din doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in
plata  care  se  acorda  proportional  cu  timpul  efectiv  lucrat  in  luna
anterioara,  cu incadrarea in prevederile art.  18,  art.  25 alin.  (1)  – L.
153/2017.

Art.  4.  Prezenta  hotărâre  de  consiliul  local  se  completează  cu
prevederile  Legii-Cadru  nr.  153/2017  privind  salarizarea  personalului
plătit  din  fonduri  publice,  modificată,  precum  şi  cu  celelalte  acte
normative din domeniul salarizării personalului bugetar.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data
de  01  Mai  2021,  cu  aceași  dată  încetând  aplicabilitatea  oricărei
prevederi contrare.

Art.  6. Prezenta  hotărâre  se  va  comunica  Instituţiei  Prefectului
judeţului  Vâlcea  în  vederea  efectuării  controlului  de  legalitate,  primarului
comunei  Roşiile,  Șef  SPAC  Roșiile  pentru  ducerea  la  îndeplinire  prin
compartimentele de specialitate prin grija secretarului general UAT Roşiile,
judeţul Vâlcea.

Roșiile, 21.04.2021
       Preşedinte de şedinţă,    Contrasemnează pentru legalitate, 
      TRUȘCA ION-DUMITRU                     Secretar general UAT Roșiile, 

  AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN

3


	HOTĂRÂRE:

		2021-04-21T15:42:07+0300
	Catalin-Constantin Avram




