
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  

 
H O T Ã R Â R E A  

 
Nr. 18 din 28.01.2015 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării sporului de 

confidenţialitate personalului din  Primaria Roman cu atribuţii în 

gestionarea documentelor cu caracter special şi a datelor cu 

caracter personal 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive nr.1299/2015 iniţiată de către Primarul 

municipiului Roman - domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul de 

specialitate nr. 1300 /2015  întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare; 

- Legea nr. 444/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

19/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului 

militar şi funcţionarilor publici cu statut special din instituţiile publice 

de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională; 

- Legea nr. 677/2001pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 

date; 

- Legea nr. 188/1999R privind Statutul funcţionarilor publici; 

- Legea nr. 53/2003R - Codul muncii; 

- Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice. 

  - avizul  favorabil  nr. 8 din 28.01.2015 al comisiei pentru buget-finanţe, 

avizul favorabil  nr. 18 din 28.01.2015  al comisiei juridice, precum şi  avizul de 

legalitate nr. 1600 din 28.01.2015  dat de Secretarul municipiului Roman; 

- prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea               

nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 

 În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 

215/2001R privind administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă acordarea  sporului de confidenţialitate de până la 15% 

aplicat la salariul de bază, începând cu luna ianuarie 2015, pentru personalul din 



aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice subordonate care prin 

natura activităţii desfăşurate, accesează documente cu caracter “secret de 

serviciu” şi date cu caracter personal, cu respectarea încadrării în bugetul 

aprobat pentru cheltuielile de personal . 
 

 Art. 2. Se dă mandat funcţionarului de securitate şi Primarului 

municipiului Roman pentru nominalizarea persoanelor care întrunesc condiţiile 

prevăzute  la art. 1  din prezenta  hotărâre, pentru stabilirea cuantumului precum 

şi a modalităţii de  plată a sporului de confidenţialitate. 
 

Art. 3. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor 

interesate prin grija secretarului municipiului. 

 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Consilier,                                        Secretarul Municipiului Roman, 

         Vasile MOCANU                                           Gheorghe CARNARIU 

 


