ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL

LO ALAL

ORA^ULUIOVIDIU

Str. SAnaiaii Nr.7, cod

po_tal 905900

Tel:0241/255.340,0722/340.788,

e-mail:

Fax: 0241/255.341

primariaovidiu@gmail.com

www.primariaovidlu.ro

HOTARAREA NR. 171/21.12.2021

VInd

coeficientilor de ierarhizare
aprobarea salariilor de baza si a

pentru

functionarii

publici

Ovidiu si al

de specialitate al primarului orasului
Spersonalul contractual din cadrul aparatului
Ovidiu
Consiliului local al orasului
nstitutiilor publice/servicilor

Consiliul local al orasului

Luand in dezbatere:
-

Proiect de hotarare

publice din subordinea

ordinara in data de 21.12.2021;
Ovidiu, intrunit in sedinta

si

pentru functionarii
primarului orasului Ovidiu si al institutiilor publice/serviciilor
Ierarhizare

al orasului Ovidiu;
Avand in vedere

coeficientilor de

de baza
privind aprobarea salariilor
de specialitate al
contractual din cadrul aparatului
si
personalul
publici
Consiliului local

nr. 44886/21.12.2021

publice din

a

subordinea

153/2017 privind
art.34 din Legea -cadru nr.
prevederile art. 11 alin.(1) art. 18 si

salarizarea personalului platit din fonduri publice.
al compartimentului

resurse

nr. 44884/21.12.2021
Luand in considerare raportul de specialitate
consultarii cu organizatiile sindicale
29501/08.12.2021 incheiat in urma
umane si procesul verbal nr.
domnului
sub nr. 44885/21.12.2021 al
reprezentative la nivel de unitate, referatul de aprobare inregistrat

Primar George Scupra
Tinand cont de :

salariilor de baza si

a

Prevederile HCL Ovidiu nr. 182/20.12.2019 privind aprobarea
contractual din cadrul aparatului de
coeficientilor de ierarhizare pentru functionarii publici si personalul
din subordinea
orasului Ovidiu si al institutilor publice/serviciilor publice
al

primarului

specialitate

Consiliului local al orasului Ovidiu

Prevederile HG nr. 1071/04.10.2021 pentru stabilirea salariului de baz

garantat în plat,

la nivelul de 2550 lei;

Avand in vedere avizele comisiilor de

specialitate ale

minim brut pe tar

Consiliulului Local al orasului Ovidiu si

avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu;
In conformitate

cu

lit."a"
prevederile art.129, alin. (1), raportate la cele ale art. 196 alin.(1)

din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE:
Art.! Incepand cu data de 01.01.2022, se aproba salarile de baza si coeficientul de salarizare
aferent acestora, pentru functile publice din aparatul de specialitate al primarului orasului Ovidiu si
servicile publice subordonate Consiliului Local al orasului Ovidiu, care intrásub incidenta art. 11 din

Legea -cadru nr. 153/2017, conform Anexei nr. 1, la prezenta hotarare.
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Art.2 lncepand cu data de 01.01.2022, se aproba salariile de baza si coeficientul de salarizare
C E Cestora,pentru functiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului orasului Ovidiu

S ServiCile publice/institutiile publice din subordinea

Consiliului Local al orasului Ovidiu,

care intra

Sub incidenta art. 11 din Legea -cadru nr. 153/2017, conform Anexelnr. 2, la prezenta hotarare.

Art.s Salariile de baza prezentate in Anexele nr. I si 2 la prezenta hotarare sunt determinate la

nivelul gradatiei 0, prin inmultirea coeficientilor prevazuti pentru fiecare functie, cu salariul de baza
minim brut pe tara, garantat in plata, in vigoare, respectiv 2550 lei pentru anul 2022, la care se vor

adauga gradatiile de vechime in
Art. 4

munca

conform art. 10 din

Incepand cu data de 01.01.2022, pentru

Lgea cadru a salarizarii
-

functionarii

nr.

153/2017.

publici si personalul contractual din

cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Ovidiu si al institutiilor publice/serviciilor
lunara a indemnizaia
publice din subordinea Consiliului local al orasului Ovidiu, se mentine acordarea
de hran, conform legislatiei in vigoare, cu exceptia acordarii pe durata concediilor legale.
Art. 5 Incepand cu data de 01.01.2022, se mentine acordarea normei de hrana zilnice pentru

U.A.T. orasul Ovidiu, in cuantumul de 32
personalul din cadrul Serviciului Public de Politie Locala al
anual pentru cheltuieli de
leilzi calendaristicapersoana cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate

personal,

cu

Art.

exceptia acordarii pe durata concediilor legale.
6 Gestionarea sistemului de salarizare a personalului

institutiile publice/serviciile

publice

din Primaria orasului Ovidiu si

subordonate Consiliului Local al orasului Ovidiu

fiecare ordonator de credite, in conditiile
cu
prezentei hotarari, astfel incat, impreuna

legii.

Salariile de baza

indemnizatiile lunare

se

stabilesc

se

asigura

de

potrivit prevederilor

si celelalte elemente ale sistemului de

cheltuieli de personal, in vederea
bugetare aprobate anual pentru
iar nivelul veniturilor
ce revin institutiei, potrivit legii,
realizarii obiectivelor, programelor si proiectelor
lunare a functiei de viceprimar al orasului Ovidiu,.
salariale sa nu depaseasca nivelul indemnizatiei

salarizare,

sa se

incadreze in fondurile

Prezenta hotarare

sa va

comunica Institutiei Prefectului

-

Judetul Constanta si

tuturor

factorilor

interesati in termen legal.

Prezenta hotarare

prezenti din

a

fost adoptata

cu

unanimitate de voturi

locali
,,pentru", de catre cei 16 consilieri

functie.
totalul de 17 consilieri locali alesi in
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