
ROMÂNIA
JUDEŢULBOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru completarea anexei nr. 4 la HCL nr. 118 din 24.04. 2019 privind stabilirea salariilor de

bază aferente funcţiilordin cadrul familiei ocupaţiouale "Administraţie" utilizate În cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoşani şi serviciilor publice din

subordinea Consiliului Local al municipiului Botoşani, precum şi pentru stabilirea acordării

sporului pentru condiţii de muncă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la modificarea şi

completarea anexei nr. 4 la HCL nr. 1I8 /24.04.2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente
funcţiilor publice din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" utilizate În cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Botoşani şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local
al municipiului Botoşani
văzând raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. INT 2025118.10.2019, precum şi raportul
de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile art, 129, alin. 12) , art. 390 alin. 2) , art, 392 alin.. 1) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

în aplicarea prevederilor art, II şi art, 38 din Legea - cadru nr. 153 /28.06.2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

În temeiul art, 139 alin. (3) lit. a) şi art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, publicată În Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 20 I9,

HOTĂRĂşTE:

Art, 1. Se aprobă completarea anexei nr. 4 la HCL nr. 118/2019 - Salariile de bază pentru personalul
din cadrul Directiei Servicii Publice, Spor! şi Agrement pentru anul 2019, cu funcţia de tehnician, după
cum urmează:

Tehnician, treapta IA

gradatia O M;G 3.002
Coeficient
1,58

gradatia I M;G 3.228
gradatia 2 M;G 3.390
gradatia 3 M;G 3.560
gradatia 4 M;G 3.649
gradatia 5 M;G 3.741



Tehnician, treapta 1

gradatia O M;G 2926 Coeficient
1,54

gradatia 1 M;G 3146
gradatia 2 M;G 3304
gradatia 3 M;G 3470
gradatia 4 M;G 3557
gradatia 5 M;G 3646

Art. 2 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,

Consilier, OroşanuMarius Leonardo

Botoşani, 23 octombrie 2019
Nr.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Oana Gina Georgescu



Municipiul Botosani
Directia Economică

Nr. INT 2025 din 18 octombrie 20 19

Raport de specialita te

Având În vedere proiectul de hotărâre prin care s-a propus transfo rmarea postului

vacant de magaziner din cadrul DSPSA- PRATS Comişa , În post de tehnician, În vederea stabilirii

salari ului de bază, se impune completarea anexei nr. 4 la HCL nr, 11 8/2019 , cu această funcţie.

Propunerea s-a făcut raportat la coeficientii ataşat i treptelor de salarizare I si IA din capitolul IV B 

alte unităţ i bugetare de subordonare centrală ş i locală , anexa b ) funcţ i i de execuţie pe grade şi trepte

profesionale.

1rcran , treaota A
gradatia O M;G 3.002 Coeficient

1,58
gradatia 1 M;G 3.228
gradatia 2 M;G 3.390
gradatia 3 M;G 3.560
gradatia 4 M;G 3.649
gradatia 5 M;G 3.741
Tehnician , treapta 1

gradatia O M;G 2926 Coeficient
1,54

gradatia 1 M;G 3146
gradatia 2 M;G 3304
gradatia 3 M;G 3470
gradatia 4 M;G 3557
gradatia 5 M;G 3646

Tehni "

Având În vedere cele menţionate, vă rugăm să analizaţi ş i să hotărâţi.

Director exec
Mirela Gieo
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REFERAT DE APROBARE
a proiectu lui de hotărâre privind comp letarea anexei nr. 4 la HCL nr.11 8/2019 privind
stabilirea salariilor dc bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocu paţiona le ..Adm i nistraţ ie"

utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului mun icipiului Botoşan i ş i serviciilor
publice din subordinea Consiliului Loca l al municipiului Botoşani

Având în vedere proiectul de hotărâre privind completarea anexe i nr. 4 la HCL nr. 118

12019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţii l or din cadru l familiei ocupaţiona le

"Admin i straţ ie" util izate în cad rul aparatului de specialitate al primar ului municipiu lui

Botoşan i ş i servici ilor publice din subordinea Consiliului Loca l al mun icipiu lui Botoşani , vă

rugăm să aprobaţi supunerea spre dezbatere în Consiliul Local al Municipiului Botoşani din

data de 23.10.201 9 a proiectului de hotărâre prezentat.

Serviciul Resu~ Umane, Salarizare,
Sef erviciu,

Anca umitrescur


