ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

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 funcţiilor din 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
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M;G
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M;G

2926
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gradatia 5

M;G
M;G
M;G
M;G
M;G

3146
3304
3470
3557
3646

Coeficient

1,54

Art. 2 Primarul municipiului
prevederile prezentei hotărâri.

Botoşani,

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,

Consilier,

Oroşanu Marius

Botoşani,

23 octombrie 2019
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a proiectu lui de hotărâre privind comp letarea ane xei nr. 4 la HCL nr.11 8/20 19 privind
stabilirea salariilor dc bază aferente funcţii lor din cadrul familiei oc u paţ iona l e ..A d m i n istraţ ie"
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