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HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea organigramei, statului de funcții și a statului de salarii aferente
Serviciului comunal de utilități publice Alimentare cu Apă și Canalizare-SCUPAC Roseți din
subordinea Consiliului Local Roseți
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit de îndată în ședință extraordinară la data de 6 August 2019,
Având în vedere:
-Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 6161/6.08.2019, întocmit de d-l Sbîrcea Ștefan, persoană cu atribuții
de șef de serviciu în cadrul SCUPAAC ROSEȚI prin care aduce la cunoștință necesitatea și urgența modificării
organigramei, statului de funcții și a statului de salarii aferente SCUPAAC Roseți prin înființarea unui post cu
atribuții de contabil,
-Prevederile art. 28 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 51/2006-legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu
modificările și completările ulterioare,
-Prevederile H.C.L. nr. 61/30.10.2017 privind aprobarea reorganizării Serviciului comunal de utilități publice
Alimentare cu Apă și Canalizare de la nivelul comunei Roseți,
-Prevederile Legii nr. 153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare,
-Prevederile Legii nr. 217/2018 privind modificarea alin.(2) al art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri financiare;
-Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată ;
-Prevederile H.C.L.nr. 49/6.08.2019 privind alegerea președintelui de ședință,
-Avizul favorabil înregistrat cu nr. 6165/6.08.2019 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
Roseți,
În temeiul art. 129 alin.(2) lit.a), corelat cu alin.(3) lit.c, art 139 alin.(1), art. 580, art.589, art. 594 din
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă modificarea și completarea organigramei Serviciului comunal de utilități publice
Alimentare cu Apă și Canalizare-SCUPAAC Roseți, serviciu cu personalitate juridică în subordinea
Consiliului local Roseți, prin înființarea unei funcții de execuție de natură contractuală pe durată
nedeterminată de Referent/contabil(1 post), conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea și completarea statului de funcții pentru Serviciul comunal de utilitati publice
Alimentare cu Apă și Canalizare SCUPAAC Roseți, serviciu cu personalitate juridică în subordinea
Consiliului local Roseți, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. a)Se aprobă modificarea și completarea statului de salarii pentru Serviciul comunal de utilitati publice
Alimentare cu Apă și Canalizare SCUPAAC Roseți, serviciu cu personalitate juridică în subordinea
Consiliului local Roseți, prin stabilirea limitelor minime și maxime a coeficienților necesari la stabilirea
/modificarea salariilor de bază conform anexei nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
b)Valorile coeficienților necesari pentru stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din
cadrul SCUPAAAC Roseți, funcție de resursele financiare existente în contul serviciului se stabilesc/modifică
prin decizie de către persoana cu atribuții de șef serviciu în colaborare cu primarul comunei Roseți iar valoarea
coeficientului necesar pentru stabilirea salariului de bază al persoanei cu atribuții de șef de serviciu în cadrul
SCUPAAC Roseți, funcție de resursele financiare existente în contul serviciului se stabilește/modifică prin
dispoziție de către primar prin reîncadrare pe funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzătoare
vechimii în muncă și vechime în specialitate, ținând cont de complexitatea muncii, cunoștinte și experiență,
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judecată și impact decizii, responsabilitate, coordonare și supervizare, dialog social, comunicare, condiții de
muncă, astfel încât venitul salarial să nu depașească indemnizația lunară a viceprimarului comunei.
c)Salariul de bază se stabileşte/modifică prin înmulţirea coeficienţilor stabiliți de către persoanele
prevăzute la lit.b) din prezentul articol cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, la
care se adaugă gradația de vechime în muncă rezultând noul salariu de bază la care după caz, funcție de
resursele financiare existente în contul serviciului se pot adăuga alte sporuri, majorări, adaosuri, prime și
premii prevazute de lege, obținând astfel venitul salarial.
d)La data modificării nivelului salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată, salariile
personalului din cadrul SCUPAAC Roseți, se vor modifica în mod corespunzător de către persoanele
prevăzute la lit. b).
Art. 4 –Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Roseți și
persoana cu atribuții de șef de serviciu în cadrul SCUPAAC Roseți.
Art. 5. -Secretarul comunei Roseţi va comunica prezenta hotărâre, persoanelor şi autorităţilor interesate
conform legii şi va asigura publicitatea acesteia, prin afişare la avizier şi postarea pe site-ul instituției.
Preşedinte de şedinţă,
Tudor POENARU

Contrasemnează,
Secretarul comunei
Lavinia TĂNASE

Nr. consilieri :15
Prezenti :11
Adoptată cu 11 voturi « pentru »
Voturi « contra »______
Abtineri :______

Nr. 50
Adoptată la Roseţi
Astăzi,6.08.2019
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