ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
HOTĂRÂREA NR. 16/2021
cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri
în anul 2021
Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 28.01.2021, şedinţa legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (16),
Analizând:
-referatul de aprobare al primarului,
-raportul compartimentului de specialitate,
-avizele comisiilor de specialitate juridică şi pentru administraţie public
locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele
religioase şi alte drepturi, şi pentru programe de dezvoltare economică – socială
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii publice
şi comerţ;
-avizul de legalitate dat de secretarul general al oraşului;
În conformitate cu prevederile:
- art. 1, alin. (3), lit. f), art. 3, art. 4, alin. (2) şi (4), art. 5 alin. (2) şi (3), art. 7,
art. 9, alin. (2) şi art. 13, alin. (1), lit. e2), lit. i) și lit. o) şi alin. (2) din Legea nr.
52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de
zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011, privind exercitarea
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul 831/600/2015 al
Ministerului Muncii şi al Ministerului Finanţelor Publice
- HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „i” și „j”, art. 139 alin. (3)
lit. “a”, art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 243 alin. (1) șit. „a” din OUG n 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Cu votul "pentru" a 16 consilieri, "împotriva" a - consilieri şi "abţineri" a
- consilieri,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) - Se aprobă angajarea în anul 2021, în condiţiile legii, a unui
număr maxim de 10 (zece) lucrători zilieri, pentru următoarele activități:
a) operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor
b) activități de întreținere peisagistică – plantarea, îngrijirea și întreținerea
de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare
c) activități ale bazelor sportive
d) activități de manipulare mărfuri și activitățile de curățenie și întreținere
numai pentru domeniile menționate la lit. a, b, c.
(2) - Zilele în care se desfăşoară activităţile 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 anului calendaristic 2021, în cadrul Primăriei oraşului Covasna.
(3) - Plata remuneraţiei se va realiza zilnic la sfârşitul programului
de lucru, în cuantumul prevăzut de normele legale în vigoare.
Art. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei și cu exercitarea controlului
privind modul de îndeplinire a lucrărilor prestate de către zilieri se va ocupa
domnul Kopacz Levente Benedek, inspector din cadrul Compartimentului de
Gospodărie Comunală.
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