ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
ORAŞUL CORABIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Ref. la majorare cu 20% a salariului de bază şi a sporurilor
ce fac parte din salariul brut
Consiliul Local al oraşului Corabia, judeţul Olt, având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 1523/02.02.2017 inițiat de primarul orașului
Corabia;
- Raportul nr. 1524/02.02.2017 al Secretarului orașului Corabia;
- Art. 1 (1) si (2) din O.U.G. nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscalbugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;
- Prevederile Regulamentului de acordare a sporurilor pentru condiţii
periculoase sau vătămătoare la salariile de bază în Primăria Oraş Corabia,
avizat de MMFPS nr. 1927/17.08.2010 şi de MFP cu nr. 379067/30.08.2010;
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 1/2009 privind angajare consilier
juridic în aparatul permanent al Consiliului Local;
- Art. 26 (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Dispoziţia nr. 1238/07.08.2015 privind autorizare persoane care
efectuează înregistrarea şi actualizarea datelor în Registrul Electoral;
- Art. 36 (9) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 45 (1) și 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Incepand cu data de 01.02.2017 salariul de bază şi sporurile de care
beneficiază doamna Roman Daniela Rodica, consilier juridic în aparatul permanent al
Consiliului Local al oraşului Corabia, nivel studii superioare, gradul IA gradaţia 3, clasa
de salarizare 52, coeficient de ierarhizare 3,52 se majorează cu 20% fata de nivelul
acordat pentru luna ianuarie 2017, astfel:
(1) Salariul de bază = 2508 lei.
(2) Spor conditii grele (spor antena 10% = 218 lei şi spor de calculator 15%=
326 lei) se stabileste în cuantum de 544 lei.
(3) Spor registru electoral (12,5%) = 313 lei;
(4) Total drepturi salariale 3365 lei.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului orașului Corabia,
Serviciului R.U.P.M.I.T. și Prefectului Județului Olt.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ:
IONUŢ BĂCANU
SECRETAR,
TĂNŢICA DOSPINOIU

NR. 14/24.02.2017
Prezenta hotărâre a fost adoptată astfel:
- voturi ,,pentru,, - 17
- voturi ,,contra,, - 0
- ,,abţineri,,
- 0

