ROMÂNIA
JUDEŢULNEAMŢ
MUNICIPIULROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 183 din 15.12.2008
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 precum şi pentru cei ai Serviciului
Public Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 20898 din 08.12.2008 iniţiată de prof.
Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului Roman şi întocmită de către
Direcţia Economică, precum şi expunerea de motive nr. 20899 din 08.12.2008
iniţiată de prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului Roman şi
întocmită de către Serviciul Public Administraţia Pieţelor, Bazar Obor;
Văzând avizul favorabil nr. 62 din 15.12.2008 al comisiei buget finanţe,
avizul favorabil nr. 85 din 15.12.2008 al comisiei juridice, precum şi avizul pentru
legalitate nr. 21302 din 15.12.2008 dat de către secretarul municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 19 din O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri
de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici
până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte
drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă
funcţionarilor publici în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale
art. 12 din O.G. nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul
2007 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 prevederilor Legii 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, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale art. 36, alin 2, lit. „a”, alin. 3, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R
privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45, pct. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. “b” din acelaşi act
normativ:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă constituirea unui fond de premiere de 5% din cheltuielile cu
salariile aferente anului 2008, precum şi criteriile şi condiţiile 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 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă constituirea unui fond de premiere de 5% din cheltuielile cu
salariile aferente anului 2008, precum şi criteriile şi condiţiile de utilizare a
fondului de premiere a personalului contractual din cadrul Serviciului Public
Administraţia Pieţelor Bazar Obor, potrivit anexei 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3 Biroul Resurse Umane şi Serviciul Public Administraţia Pieţelor
Bazar, Obor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, Prefectului judeţului Neamţ, precum şi altor persoane şi
autorităţi interesate.
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