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HOTĂRÂREA NR. 156/2018
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ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

sn

Cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri
în perioada 17.12.2018-31.03.2019.

va

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din data
de 14 decembrie 2018, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în functie (_13_),
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Analizând:
-expunerea de motive a primarului;
-raportul compartimentului de specialitate;
-avizul comisiei pentru dezvoltare economică, buget-finanțe;
-avizul comisiei de specialitate juridică;
-avizul de legalitate dat de secretarul orașului:
În conformitate cu prevederile:
art. 1, al. (3), lit. a, art. 3, art. 4, al.(2) și (4), art. 5 al. (2) și (3), art. 7, art.
9, alin. (2) și art. 13, al. (1), lit. (l), (r) și al. (2) din Legea nr. 52/2011,
privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de
zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011, privind
exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin
Ordinul 831/600/2015 al Ministerului Muncii și al Ministerului
Finanțelor Publice;
art. 1 din H.G. nr. 846/2017, pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe țară, garantat în plată;
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art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 937/2018, pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe țară, garantat în plată;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 9,10,13, art. 45 alin. (2)
și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Cu votul “pentru” a _13_ consilieri, “împotriva” a _-_ consilieri și “abțineri”
a _-_ consilieri,
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H O T Ă R Ă Ș T E:
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Art. 1 (1)Se aprobă angajarea, în condițiile legii, a unui număr de 10 (zece)
lucrători zilieri, în intervalul 17.12.2018-31.03.2019, pentru realizarea de lucrări de
întreținere a curățeniei pe teritoriul oașului Covasna, respectiv în zona pârtiei de
schi, de-a lungul DC-14, în zona izvoarelor de apă minerală și pentru degajarea
zăpezii de pe căile pietonale.
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(2) – Zilele în care se desfășoară activitățile sunt de luni până vineri inclusiv,
cu program de la ora 07:00, până la ora 15:00, norma de lucru fiind de 8 ore pe zi,
astfel încât niciun zilier să nu presteze mai mult de 90 zile cumulate, pe perioada
unui an calendaristic, în cadrul Primăriei orașului Covasna.
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(3)- Plata remunerației se va realiza zilnic la sfârșitul programului de lucru,
în cuantum brut/zilier de 11,40 lei/oră în perioada 17.12.2018-31.12.2018 și în
cuantum brut/zilier de 12,43 lei/oră în perioada 01.01.2019-31.03.2019.
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Art. 2 – Cu aducerea la indeplinire a prezentei se va ocupa domul Reti
Laszlo, referent gospodărire comunală din cadrul Compartimentului de Gospodărie
Comunală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BODÓ ENIKŐ

Contrasemnează,
SECRETAR
VASILICA ENEA

