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

HOT�RÂRE 
 

Nr. 117 din 27.09.2007 
 

Privind aprobarea unor sporuri s alariale pentru personalul Poli�iei 
Comunitare Roman 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 15538 din 21.09.2007 întocmit� de Poli� ia 
Comunitar� Roman �i înaintat� Primarul municipiului Roman ; 
 V�zând, avizul favorabil nr. 48 din 27.09.2007 al comis iei pentru buget 
finan�e, precum �i avizul pentru legalitate nr. 16150 din 27.07.2007 dat de c�tre 
secretarul municipiului Roman; 
 Având în vedere prevederile  art. 16, lit. „f” d in Legea nr. 371/2004, ale art . 8 
din H.G. nr. 281/1993, ale art. 14 din O.G. nr. 10/2007, ale art. 16 d in O.G. nr. 
6/2007,  ale art . 36, alin. 2, lit . „a” � i 124 din Legea nr. 215/2001R privind 
administra� ia public� local�; 

În temeiul art. 45,  pct . 1 �i art . 115 din acela�i act normativ : 
 

HOT�R��TE: 
    
  Art.1  Se aprob�  acordarea sporului de 10% din salariu l de baz� pentru 
personalul Poli� ie Comunitare Roman, care desf��oar� act ivitate cu surse de radia� ii 
sau generatoare de radia�ii. 
 

 Art.2 Se aprob� acordarea unui spor de 15% pentru personalul Poli� iei 
Comunitare Roman care desf��oar�  act ivitate în regim militarizat. 

 

  Art. 3 Sporul men� ionat la art . 1 se va acorda începând cu data adopt�rii 
prezentei �i pân�  la data de 31.12.2007 �i numai dup� confirmarea prin bulet in de 
determinarea a nivelului radia� iilor. Sporul prev�zut la art. 2 se va acorda începând cu 
data adopt�rii prezentei �i pân� la data de 31.12.2007, numai dup� expirarea 
termenului de exercitare a controlului legalit��ii actelor administrative de c�t re 
Prefectul jude�ului Neam� sau dup� confirmarea prin adres� scris� a legalit�� ii 
hot�rârii.  
 

Art. 4 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate va aduce la 
îndeplin ire prevederile prezentei hot�râri.   

 

  Art.5  Hot�rârea se va comunica potriv it legii, prin grija secretarului 
municipiului Roman, Prefectului jude�ului Neam� � i persoanelor �i autorit��ilor 
interesate.  
 

 Pre�edinte de �edin��,     Contrasemneaz�, 
                 Consilier                                                                    Secretar 
Prof. Dan Lauren�iu LEOREANU                       Jurist Gheorghe CARNARIU 


