
                                                                                                                                             
 
 
 
                                                                                            HOTĂRÂRE 

Ref. la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul 
propriu al Primarului   

 
                   Consiliul Local al  oraşului Corabia, judeţul Olt, având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr. 19159/18.12.2019 inițiat de primarul orașului Corabia; 
- Referatul nr. 19161/18.12.2019; 
- Raportul nr. 19162/18.12.2019 al Serviciului Resurse Umane; 
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 49/25.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul  
2019; 
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 53/28.07.2017 privind stabilirea  salariilor de bază pentru  
funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al Primarului  si Consiliului Local 
Corabia; 
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 100/22.12.2017 privind stabilirea          
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al 
Primarului  si Consiliului Local Corabia; 
- Art. 11 din Legea  - cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice nr. 153/2017,  
cu modificările și completările ulterioare ;  
- H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 
- Acordul 19158/18.12.2019 încheiat între UAT Corabia și Sindicatul Consilium; 
- Art. 129 (14) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 
În temeiul art. 139 (1) și 196 (1) lit. a din   O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  

modificările și completările ulterioare,                                  
                                                      HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1.  – Începând cu 01.01.2020, se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici și  

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Corabia,  conform anexei,  care 
face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 
                   Art. 2. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului orașului Corabia, Serviciului Resurse Umane 
și Prefectului Județului Olt. 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ: 
                             MIRCEA VÂNTU                                                 SECRETAR, 
                                                                                                     TĂNŢICA DOSPINOIU 
                    
                      
 
 
                     NR. 135/18.12.2019           
                     Prezenta hotărâre a fost adoptată astfel: 

                        - voturi pentru      15 
                        - voturi contra        0 
                        - abtineri                 0  
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