
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. 136 din 20.08.2015 

 
privind stabilirea creşterilor salariale ce se acordă pentru personalul din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice 

subordonate 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive nr. 14047/2015 iniţiată de către Primarul 

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

specialitate nr. 14048 /2015 întocmit de către Direcţia Economică şi Biroul 

Juridic-Contencios; 

 - prevederile art. 1, alin.(5^2) şi alin.(5^3) din O.U.G. nr. 83/ 2014 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 

măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată şi modificată prin Legea 

nr.71/2015, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin O.U.G. 

nr.27/2015; 

-  avizul  favorabil  nr. 53 din 20.08.2015 al comisiei pentru buget-finanţe, 

avizul favorabil  nr. 139 din 20.08. 2015 al comisiei juridice, precum şi  avizul 

de legalitate nr. 14390 din 20.08.2015 dat de Secretarul municipiului Roman; 

- prevederile art. 36, alin. 4, lit. „a” 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. (1) Se stabileşte o creştere salarială de până la 12% calculată 

asupra salariului de bază acordat în luna august 2015, precum şi asupra 

sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare 

care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază, faţă de nivelul acordat 

pentru luna iulie 2015, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului şi serviciilor publice subordonate. 

    (2) Creşterile salariale prevăzute la alin. (1) se stabilesc şi se 

acordă funcţionarilor publici şi personalului contractual, diferenţiate pe categorii 

de personal, în funcţie de condiţiile specifice, în scopul încadrării în cheltuielile 

de personal cuprinse în bugetul aprobat şi în plafonul cheltuielilor de personal 



repartizat conform prevederilor legale, prin acte administrative emise de 

Primarul municipiului Roman. 

 

Art. 2. Serviciul resurse umane, salarizare şi Direcţia economică din 

cadrul aparatului de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  

 

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

interesate prin grija secretarului municipiului. 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Consilier,                                        Secretarul Municipiului Roman, 

      Mihaela TANOVICI                        Gheorghe CARNARIU 

 


