ROMANIA
CONSILIUL LOCAL SINESTI
JUDETUL IASI

H O T A R A R E A Nr.21
- Consiliul local Sinesti judetul Iasi,
- Avand in vedere propunerea primarului comunei cu privire la acordarea unor sporuri
salariale si premii lunare, personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului,
- Avand in vedere avizul comisiilor pe domenii ale consiliului local ,
- Vazand si prevederile art.
-art.11 si art.14 din OGR..nr.10/2007-privind cresterile salariale ce se vor acoprda personalului
bugetar in anul 2007,
-art.19 din OGR..nr.6/2007 –privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor
drepturi drepturi ale functionarilor publici,in anul 2007
- In baza atributiilor prevazute de art.36 alin.2 lit. a si b) si in temeiul art.45 din Legea

nr.215/2001 a administratiei publice locale,
HOTARASTE
Art. 1. –Se aproba acordarea sporurilor salariale personalului angajat in aparatul
de specialitate al primarului comunei Sinesti judetul Iasi, astfel:
•

•

-pentru personalul contractual:
1. -spor de pana la 10 % din salariul de baza personalului salariat care
lucreaza in conditii vatamatoare (activitate exclusiva cu P.C.-ul in timpul
celor 8 ore de serviciu)
2. -premiu lunar in limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente
personalului contractual prevazut in statul de functii,cu incadrare in
fondurile aprobate prin buget:
-pentru functionarii publici:
1. –premii in limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente functiilor publice
prevazute in statul de functii, cu incadrarea in fondurile aprobate anual prin buget
pentru aceasta destinatie
2. –premii in limita a 5% din cheltuielie cu salariile aferente functiilor publice
prevazute in statul de functii, din economiile realizate prin reducerea cheltuielilor cu
salariile,functionarilor care obtin rezultate in activitate apreciate ca valoroase:

Art. 2. – Primarul comunei in urma aprecierilor asupra activitatii desfasurate, va
nominaliza prin dispozitie salariatii care pot beneficia de sporurile si premiile stabilite la
art. 1
Art. 3. –Secretarul comunei, va asigura publicitatea si va comunica prezenta
hotarare:
-primarului comunei, spre stiinta si conformare:
-Institutiei Prefectului judetului Iasi, pentru controlul legalitatii:
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