ROMANIA
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEORGE ENESCU
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HOTĂRÂREA nr.42 din 31 iulie 2015
privind stabilirea creșterilor salariale ce se acordă pentru personalul din cadrul
aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice de interes local în baza
prevederilor art. 1, alin.(52) și alin.(53) din O.U.G. nr. 83/2014, cu modificările și
completările ulterioare
Consiliul local al comunei George Enescu, judeţul Botoşani întrunit în şedinţă
extraordinară la data de 31 iulie 2015, conform prevederilor art.39, alin.3 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind
Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
analizând Expunerea de motive nr.1199/01.07.2015 inițiată de către doamna primar al
comunei George Enescu, privind stabilirea creșterilor salariale ce se acordă pentru personalul
din cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice de interes local în baza
prevederilor art. 1, alin.(52) și alin.(53) din O.U.G. nr. 83/2014, cu modificările și completările
ulterioare şi Raportul de specialitate nr.1199/07.07.2015 a compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului;
având avizul favorabil al:
Comisiei
pentru
programe
de
dezvoltare
economico-sociale,bugetfinanţe,administrarea domeniului public şi privat al comunei ,agricultură ,gospodarie
comunală ,protectia mediului,servicii si comerţ.
Comisiei pentru învaţamănt,sănătate,cultură,protecţie socială,activităţi sportive şi
agrement,
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştei
publice,a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism,
în conformitate cu prevederile art.1, alin.(52) și alin.(53) din O.U.G. nr. 83/2014, cu
modificările și completările ulterioare privind salarizarea personalului din fonduri publice în
anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, modificată și completată
prin OUG nr. 27/30.06.2015 pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte
măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare;
ținând cont de dispozițiile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice;
în temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 42 alin.(5), art.45 alin.(1), art.115
alin.(1), lit. „b” si art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale ,
republicata , cu modificările si completările ulterioare, Consiliul local al comunei George
Enescu adoptă următoarea
H O T A R A R E:
Art. 1 Personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei George Enescu
și serviciilor publice de interes local, beneficiază începând cu data de 01.07.2015 de o creștere
salarială de până la 12% calculată asupra salariului de bază, precum și asupra sporurilor,

indemnizațiilor și a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit
legii, din salariul de bază.
Art.2. - Primarul comunei George Enescu şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei
comunei George Enescu, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local Mihai VERNICEANU
L.S
_______________________

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar Mariana ZVORĂŞTEANU
_____________________

Adoptată în şedinţa extraordinară din 31 iulie 2015.
cu un număr de 13 voturi pentru din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie

