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HOTARAREA NR.49/2020 

privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului 

Sportiv Orasenesc Copsa Mica, incepand cu luna septembrie 2020 

 

 Consiliul Local al orasului Copsa Mica, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 august 

2020, 

 Analizand referatul de aprobare al primarului orasului Copsa Mica nr. 4598/2020 si raportul 

nr. 4608/2020 intocmit de Serviciul buget-finante-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului, 

 Vazand avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public si privat, agricultura, gospodărie comunala, servicii si comerţ, 

 In conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 153/2017 - Legea-cadru privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si 

prevederile art. 129 alin.(2) lit. d) si alin. (7) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 In temeiul art. 139 alin. (1)  si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

HOTARASTE: 

 

  Art. 1. Se aproba coeficientii prin intermediul carora se vor stabili salariile de baza pentru  

personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Orasenesc Copsa Mica, incepand cu luna 

septembrie 2020, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

  Art. 2. Salariile de baza mentionate la art. 1 se stabilesc prin inmultirea coeficientilor din 

anexa cu salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată in vigoare. 

  Art. 3. Pornind de la salariile de baza aprobate de prezenta hotarare, directorul Clubului 

Sportiv Orasenesc Copsa Mica va stabili salariile lunare pentru personalul din subordine, in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017. 

 

Adoptata in Copsa Mica la data de 28 august 2020 

 

 

  

Presedinte de sedinta    Contrasemneaza 

                                

            Gyorffy Iosif                                                                                   Secretar general 

                                                                                                                    Serban Dorin 
 

 

 

 

Difuzat:    

1 ex. primar 

1 ex. Inst. Prefectului 

1 ex. CSCO 

1 ex. dosar sedinta 

Red.dact. S.D. 

 

 

 

 



 Anexa la H.C.L. Copsa Mica nr.49/2020    

 

 

 

Coeficientii prin intermediul carora se vor stabili salariile de baza pentru  personalul contractual din 

cadrul Clubului Sportiv Orasenesc Copsa Mica, incepand cu luna septembrie 2020 

 

 

 

Functia Nivelul studiilor Coeficient 

Instructor sportiv fotbal 

Norma: 1 

M 1,56 

Referent contabilitate  

Norma: 1/4 

M 1,50 

Ingrijitor 

Norma: 1/2 

- 1,10 

Muncitor necalificat 

Norma: 1  

- 1,00 

                                                                                                  

 

 

 

 Presedinte de sedinta Contrasemneaza 

 

      Gyorffy Iosif    Secretar general 

 Serban Dorin 

 


