ROMANIA
JUDETUL CORJ
COMUNA POLOVRAGI

coNsf l'ltJL

LocAIH.TARAREA

NT. 62 din 3l .05.2022

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotdr6riiConsiliului Local Polovragi nr. 34 din 29 ianuarie 2019 privind
stabilirea salariilor debazdpentru func{ionarii publici gipersonalulcontractualdin cadrulaparatuluide
speciaritate ar Primaruruicomune;Iffil*,i,:ii,'i.:ffii:H::H}:i;uer;onaritate juridics anate in

Consiliul Local al comunei Polovragi, jude(ul Gorj;
Avind in vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Polovragi nr. 4849 din 19 mai 2022 prin care se
propune modificarea salariilor personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Polovragi;
- Raportul de specialitate cornun al gef birou economic ;i financiar gi al secretarului general al
comurrei Polovragi nr. 4851 din l9 mai2022,
- Hotdrdrea Corrsiliului Local Polovragi nr.34 din 29 ianuarie 2019 privind stabilirea salariilor debazdr
pentru func{ionarii publici gi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
cor.nurrei Polovragi gi din serviciile publice fbrd personalitate juridicd aflate in subordinea Consiliului Local
al comunei Polovragi,

-

Hotdr6rea Consiliului Local Polovragi nr.4 din 27.01.2022 privind men{inerea, tn anul 2022, a
,salariilor pentrufunc{iile publice;i contractuale din cadrulfamiliei ocupayionale "Adminisftalie" utilizate
in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Polovragi, la nivelul lunii decembrie 2021,
- HotdrArea Consiliului Local Polovragi nr. 84 din 23.09.2020 privind modificarea Anexei nr. I a
HotarArii Consiliului Local Polovragi nr.34 din 29 ianuarie 2019 privind stabilirea salariilor debazd pentru
tirnclionarii publici gi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Polovragi gi din serviciile publice {ird personalitate juridicd aflate in subordinea Consiliului Local al
corrunei Polovragi,
- Prevederile O.U.G. nr. 130/17 decembrie 2021 privind unele mdsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor
termene, precum gi pentru modificarea gi completarea unor acte normative;
- Prevederile art. I pct. I din OUG nr. 130 /17 decembrie 2021 privind modificarea gi completarea
unor acte normative, precum gi pentru prorogarea unor termene,
- Prevederile H.C. nr.l07l din 04.10.2021 pentru stabilirea salariului debazd minim brut pe (ara in
plata;

-

Prevederileart.llalin.(l)-(2)9i alin.(4),coroboratcuart.3alin.(l),Art.6,art.7lit.a), lit.d),art.
9, art. l0 alin. (l) - (4), art. l3 alin. (l), art. 15, art. 16, art. 19 alin. (2), art.28, alin. (l) si alin. (2), art. 38,
alin. (3), lit. a), lit. e), lit. f, aleanexei VIll, capitolul l, lit. A), pct. III, lit. B, art.7 alin. (l) lit. b) 9i alin. (2),
capitolul II, lit. A), pct. IV, lit. a) $i b) din Legea nr. 15312017 privind salarizarea personalului plStit din
fonduri publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

-

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,
In terneiul ar1. 139 alin. (l) 9i ar1. 196 alin. (1) din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu

rnod ifi cari le gi cornpletdri Ie

u

lterioare,

HOTARA$TE,
incepAnd cu data de 01 iunie 2022 se modific[ Anexa nr. I la HCL Polovragi nr. 34 din29
ianuarie 2019 privind stabilirea salariilor de bazd pentru funclionarii publici qi personalul contractual dirl
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Polovragi gi din serviciile publice lira personalitate

Art. l.

.jLrridica aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Polovragi, astfel:

a) - FLrnclii de execu{ie, pe grade ;i trepte profesionale, punctul 3, astfel: coeficientul corespunzdtor
funcfiei de ;ef forma{ie muncitori se modificl gi va fi: 2,49;

-

Func{ii de execufie, pe grade gi trepte profesionale, punctul 4, astfel: coeficientul corespunzdtor
funcliei de ingrijitor se modificd qi va fi de 2,3;
- Func{ii de execulie, pe grade qi trepte profesionale, punctul 5, astfel: coeficientr"rl corespunzhtor
fncliei de gofer I se modificd qi va fi de 2,49;
- Funclii de execufie, pe grade gi trepte profesionale, punctul 6, astfel: coeficientul corespunzdtor
funcliei de muncitor calificat I se modificd gi va fi de 2,49.
- Func{ii utilizate in cadrul Serviciilor Voluntare pentru Situalii de Urgenld din subordinea Consiliilor
locale, punctul l, astfel: coeficientul corespunzdtor funcliei de $ef Serviciu Voluntar pentru SitLralii
de Urgenld se modifici qi va fi de 2,49; coeficientul corespunzltor funcliei de conducdtor
autospecialS se modificd qiva fi de2,49.
Art.2. Restul prevederilor HCL Polovragi nr.34 din29 ianuarie 2019, astfel cum aLr fost rnodificate
prin hotdrAri ulterioare ale Consiliului Local, rdmAn neschimbate.
Art. 3. Orice alte prevederi contrare prezentei hotir6ri, prevdzute in hotirdri precedente ale
Consiliului Local Polovragi igi inceteazdaplicabilitatea.
Art.4. Prezenta hot6rAre va fi inaintatd Institutiei Prefectr-rlui Gorj in vederea exercit5rii controlului
de legalitate.

Hotdrarea a fost adoptatd in gedinfa ordinari a Consiliului Local Polovragi din data de 31 mai 2022
cu 10 voturi pentru, 0 voturi impotrivd gi 0 ablineri din 10 consilieri prezenfi din 11 consilieri in funclie
PRESEDINTE DE SEDINTA,

ContrasemneazS, Secretar general comun6,
BADITA Liliana-Elena
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