
R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

      C O N S I L I U L  L O C A L  
           

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 125 din 29.11.2006 
 

Privind aprobarea constituirii unui fond de premiere, a criteriilor şi  
condiţiilor de utilizare a fondului de premiere a funcţionarilor publici şi 

personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
şi serviciilor publice de interes local  

 
      CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 

           Examinând expunerea de motive nr. 101853 din 24.11.2006 întocmită şi 
înaintată de Direcţia Buget Contabilitate; 
 Văzând, avizul favorabil nr. 57 din 29.11.2006 al comisiei buget finanţe, precum 
şi avizul pentru legalitate nr. 102549 din 29.11.2006 dat de către secretarul 
municipiului Roman; 
 Având în vedere prevederile art. 22 din O.G. nr. 2/2006 privind reglementarea 
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, ale 
art. 12 din O.G. nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 
personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire 
a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 
salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane 
care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi  ale art. 38 alin 1 şi 9 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală; 

În temeiul art.46 pct.1 din acelaşi act normativ: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
  Art. 1 Se aprobă constituirea unui fond de premiere de 5% din cheltuielile cu 
salariile aferente anului 2006, precum şi criteriile şi  condiţiilor de utilizare a fondului 
de premiere a funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local potrivit anexei I la 
prezenta hotărâre. 
 

Art. 2  Biroul resurse umane va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 

Art. 3 Hotărârea  se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului Roman, Prefectului judeţului Neamţ, precum şi altor persoane şi 
autorităţi interesate.  
 
 Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează, 
                 Consilier                                                                    Secretar 
            Mihail FLOREA                                        Jurist Gheorghe CARNARIU 


