ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
CONSILIUL LOCAL ICOANA
COMUNA ICOANA

HOTĂRÂRE

cu privire la:
- stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice de conducere si executie, functiile
contractuale de executie de la nivelul Primariei Comunei Icoana
Având în vedere:
- proiectul de hotarare nr. 16/21.04.2022 si referatul de aprobare nr. 794/21.04.2022
intocmite de d-na primar Ancuta Gabriela
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 15/21.07.2021 cu privire la alegerea
viceprimarului ;
- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Icoana nr. 51/13.08.2021 referitoare la
stabilirea indemnizației lunare de încadrare a viceprimarului;
- prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe țară garantat în plată;
- prevederile art. 365, art. 417, art. 538, art. 549, alin. (1), art. 552, alin. (1) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile art. 1 alin. (1), și art. 17, alin. (3), lit. d), k), art. 159-162, alin. (3) din Legea nr.
53/2003–Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.1, art. 2, alin. (1) și (3), art. 3, alin. (1) și (4), art. 5-6, art. 8-11, art. 13, art.
15, art.19, art. 24, art. 25, alin. (1), art. 36, alin. (1), art. 37, art. 38 alin. (3), lit. e), f), din
Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau
autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor prevăzute în anexa
nr.VIII, cap.I, lit.A, pct.III, respectiv cap.II, lit.A, pct.IV, la legea-cadru și Funcţiile de
demnitate publică alese din cadrul organelor autorităţii publice locale prevăzute în Anexa
IX, lit.C, pct. 16,28 la legea-cadru;
- prevederile art.120 din Constituția României, republicată;
- adresa organizatiei sindicale S.A.P. Consilium nr. 57/07.01.2022 si procesul-verbal
privind negocierea colectiva a salariilor brute nr. 789/20.04.2022;
- raportul comun intocmit de compartimentul de specialitate financiar – contabil si de
responsabilul cu resursele umane nr. 772/20.04.2022;
- raportul
intocmit de compartimentul de specialitate financiar – contabil nr.
771/20.04.2022;
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 16/27.04.2022,
În temeiul art. 129, alin. (2), a), alin. (14), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit.a) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRÂȘTE :

Art. 1. (1) Începând cu data de 01.05.2022, se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile
publice și contractuale din cadrul Primariei Comunei Icoana, conform anexei care face parte
integrantă din hotărâre.
(2) În salariul de bază pentru funcţiile de conducere 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. Salariile de
bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit
prevederilor art.10 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice .
Art. 2. Stabilirea salariilor lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual din
cadrul Primariei Comunei Icoana, se realizează de către Primarul comunei Icoana prin dispoziții
individuale, cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice .
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară îşi încetează
aplicabilitatea .
Art. 4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.05.2022 și se comunică primarului
comunei Icoana, compartimentului financiar contabil, responsabilului cu resursele umane, în vederea
aducerii la îndeplinire, şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt în vederea exercitării controlului de
legalitate.

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

ICOANA
Nr. 16 din 27.04.2022

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.
16/27.04.2022
Nr.
Data
Semnătura persoanei responsabile să
Operațiuni efectuate
crt.
ZZ/LL/AN
efectueze procedura
0
1
2
3
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate
27/04/2022
1
x simplă □ absolută □ calificată
2 Comunicarea către primar
06/05/2022
3 Comunicarea către prefectul județului
06/05/2022
4 Aducerea la cunoștința publică
06/05/2022
Comunicarea, numai în cazul celei cu
5
caracter individual
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 06/05/2022
6
juridice, după caz

