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HOTARAREA nr.

4413O.OT

.2020

privind completarea coeficientilor pentru
stabitirea salariilor personatului contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Primarutui comunei
noscani

Consiliul local al comunei Rogcani, judelul tagi, intrunit

data data de 30.07.2020

?n gedin{a ordinari in

Av6nd in vedere :
Luand in dezbatere referatul de aprobare nr.cl. 233/07.07.2020
ar primarurui comunei RcscL,::,
judetul lasi,
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului
de speciaritate ar primarurui comunei
Roscani, inregistrat

cu nr.cl. 23StO7.OZ.2O2O.
Hotararea consiliului Local Roscani nr. 7130.01.2020, pentru
actualizarea coeficientilor pentru
stabilirea salariilor functionarilor publici si a personalului
contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Roscani;
Hotararea consiliului Local Roscani nr. 42 din 30.07.2020 privind
aprobarea infiintarii unor posturi si
aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al
aparatului de specialitate al primarului comunei
Roscani;

Faptul ci este necesar ca pentru functia contractuala de inspector
de specialitate grad profesional l,
cu atributii pe linie de cadastru si fond funciar sa se stabileasca coeficientul
de salarizare, in vederea
stabilirii drepturilor salariale pentru acest post;
Prevederile Legii nr. 2T3\2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile
ulterioare,
Prevederile Legii nr. 53/ 2003 privind Codul Muncii, cu modificarile
si completarile ulterioare;
Legea nr.5212003 privind transparenta decizionalS in administratia publici,
republicatd,
Legea nr' 2412000 privind normele de tehnici legislativd pentru elaborarea
actelor normative,
republicatd, cu modificirile 9i completirile ulterioare
Prevederile art. 1 al H.G' nr. 935i2019 pentru stabilirea salariului
minim brut pe tari garantat in

plati;

Prevederile art. 11, art. 13, alin. (1) 9i art.38, alin.2, tit. b) din LEGEA-CADRU
nr. 153 din 28 iunie
2017 privind salarizarea personalului plitit din fonduri publice;
Avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Roscani, jud.
lasi;
Prevederile arl. 129 alin. (2) lit. a) 9i lit. d), alin. (7) pct. 12) 1a),
,
arl. 212, atin. (2) 9i atin.(3) din
9i
OUG nr. 5712019 privind CodulAdministrativ; art.45 atin (1)9i atin. (2), Iit. a);
in temeiul ), art.196 alin'('1) lit. a), din Ordonanta de Urgen(i nr. Sil2O19 privind
CodulAdministrativ

HOrAnAgrE:
Artl- Se aproba

completarea coeficientilor pentru stabilirea salariilor de baza ale personalului
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roscani,
dupa cum urmeaza:

I. FUNCTII CONTRACTUALE:

I

b) Functii de
te
Nr.
crt.
Consilier Primar

)
1

J.
4.
5.

6.

le

Funclia

Insoector de soecialitate srod I
Sofer V
Munc tor calificat I
Munc tor calificat III
Guard , Paznic
Sef serviciu voluntar pentru situatii de urgentS

Nivelul
studiilor

COEFICIENT

S

2

s
M;G
M;G
M:G
M;G

2,05

M;G

,JJ

gradatie 0

,JJ
15

.JJ

,30

Art.2. Coeficientii de salarizare privind celelalte functii ramanand neschimbati.
Art.3. Primarul Comunei Roscani Gheorghiu Ginovel, impreuna cu aparatul de specialitate pe care il
conduce, va asigura in conditiile prevdzute de lege, punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotirdri.

Art.4. Secretarul comunei Roscani

va

face cunoscut public prin afisare prevederile prezentei

hotarari, un exemplar il va inainta Primarului Comunei Roscani, compartimentului financiar-contabil, tuturor
persoanelor interesate si un exemplar il va comunica Prefecturii lasi - Serviciul controlul legalitatii actelor si
contencios administrativ.

PRE$EDIN
Consilier:

DINTA,

(semndtura

HotirArea a fost adoptatd cu votul a 7 consilieri ,,pentru",
0,,impotrivd",
0 ,,abtineri".
Nr. consilieri prezenti: 7
Nr. consilieri in functie: 10

Contrasem neaze pentru legal itate,
Secretar General, fetcu Mihaela
(semndtura).

